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Navn på tema: Platformen Boblberg 
 

 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 107 112 118 124
Anlæg
Finansiering

I alt 107 112 118 124
 
Resume: 
Svendborg Kommune har indgået aftale med den digitale platform Boblberg i perioden 1. 
februar 2020 til 31. januar 2021. Prisen for Boblberg er 102.000 kr. og reguleres årligt 
4,95%. 
 
Sagsfremstilling: 
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 blev den digitale platform 
Boblberg drøftet i forhold til mulighederne for anvendelse af Boblberg i Svendborg 
Kommune. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at få afdækket mulighederne for 
brugen på tværs af kommunen. Direktionen besluttede efterfølgende at indgå aftale om 
samarbejde med Boblberg og aftalte en finansieringsmodel for 2020 således, at 
direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse dækkede 50.000 kr. Det resterende 
beløb blev dækket af de tre øvrige direktørområder. Aftalen blev indgået for perioden 1. 
februar 2020 til 31. januar 2021. Aftalen er uopsigelig i perioden og kan efter perioden 
opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Prisen for Boblberg er 102.000 kr. i 
2020. Prisen reguleres årligt 4,95%.  
 
Boblberg er en platform til at søge fællesskaber og venskaber for borgere i kommunen. 
Når kommunen har købt adgang, er den gratis for borgerne at anvende. Boblberg har en 
enkelt og brugervenlig brugerflade, hvor enkelt-borgere har mulighed for at oprette en 
”bobl”, hvor de søger efter andre med fælles interesser, efter større fællesskaber eller 
en-til-en-kontakt. Der søges eksempelvis efter venskaber, reservebedsteforældre, 
motionsvenner, kreative aktiviteter, følgeskab til aktiviteter og efter andre at dele 
livsvilkår som sygdom, tab, ensomhed og lign. med. Foreninger har mulighed for at 
oprette bobler med deres aktiviteter og events eller søge efter frivillige til deres 
foreningsarbejde. Medio april var 2070 borgere oprettet på platformen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
Økonomi:  
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