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Destinationsutveckling Västervik – Gotland 
Dnr 2013/321-841 
 
Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 juni 2013 har 
Västerviks kommun blivit kontaktade av det nybildade reseföretaget 
Gotlandsbåten AB som från juni 2014 planerar färjetrafik mellan Visby 
och svenska fastlandet under sommarsäsong. Gotlandsbåten prioriterar 
i första hand en förbindelse mellan Visby och Västervik. 
 
Sommartrafik mellan Västervik och Gotland innebär en unik möjlighet 
att utveckla Västervik som destination och nå de högt ställda målen i 
kommunens och besöksnäringens turismstrategi. Kompletterande 
finansiärer ställer krav på att även Västerviks kommun beslutar om 
utökade resurser till marknadsföring och destinationsutveckling i 
storleksordningen 1 mnkr/år under tre år. 
 
En dialog med företrädare för Gotlandsbåten AB och besöksnäringen 
på Gotland har redan påbörjats i syfte att tydliggöra arbetsformer och 
diskutera gemensamma strategier och handlingsplaner. De resurser 
som avsätts ska användas till insatser som gynnar Västervik som 
destination. Beslut om hur resurserna ska användas fattas av 
företrädare för Västerviks kommun efter samråd med den uppdrags-
tagare som kommer att svara för det operativa destinationsarbetet i 
framtiden. Från kommunledningens sida är turistchef Stina Porsgaard 
projektledare för arbetet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta 
att under förutsättning av att sommartrafik mellan Västervik och Gotland 
startar från sommaren 2014 ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag för 
2014 anslå 1 mnkr, samt 
 
att uttala sin avsikt att även för 2015 och 2016, under förutsättning av 
att sommartrafiken bedrivs då, anslå 1 mnkr/år för ändamålet. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med 
tillägget att kommunstyrelsen ska ta del av marknadsplanen för det 
utökade anslaget. Sverker Thorén (FP) instämmer i tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 37 (41) 
 2013-06-24 

Justerandes sign     

 
Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 
593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se 

Ks § 246 forts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att under förutsättning av att sommartrafik mellan Västervik och Gotland 
startar från sommaren 2014 ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag för 
2014 anslå 1 mnkr,  
 
att uttala sin avsikt att även för 2015 och 2016, under förutsättning av 
att sommartrafiken bedrivs då, anslå 1 mnkr/år för ändamålet, samt 
 
att kommunstyrelsen ska ta del av marknadsplanen för det utökade 
anslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Carl-Magnus Mårheden, ledningskontoret 
Stina Porsgaard, ledningskontoret 
Per Lundberg, ledningskontoret 


