
 

 

Västerviks kommun – Årets kommun 2015 
Västerviks kommun har utsetts av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva till Årets 
kommun 2015. Utmärkelsen delas ut till den kommun som bäst uppfyller kriterierna att ha 
fört en bra politik för landsbygden, glesbygden eller skärgården, och som har genomfört 
intressanta och spännande projekt för att utveckla områdena utanför kommuncentret. 

I motiveringen säger utmärkelsekommittén: 

 

Västerviks kommun har nått viktiga mål genom att etablera hela åtta servicepunkter. 
Kommunen håller regelbundna dialoger med kommuninvånarna och alla orter får stöd till en 
samlingslokal, vilket stärker den lokala demokratin. Västerviks kommun arbetar målmedvetet 

och framtidsinriktat för en balans i hela kommunen. 

 

Västerviks kommun anställde en landsbygdsutvecklare på heltid 2011, och har sedan dess 
utvecklat arbetet för sin landsbygd. En stor del av insatserna görs tillsammans med lokala 
utvecklingsgrupper, och en gång om året hålls ett stormöte som samordnas tillsammans med 
kommunbygderådet. Varje år genomförs ”förbättringspromenader” på olika orter för att 
tillsammans med kommuninvånarna se över områden och besluta om eventuell upprustning. 
Framtidsplanerna inkluderar att ta fram ett landsbygdsprogram med ambitionen att det ska 
innehålla en landsbygdssäkring. 

 

- Det är ett värdefullt pris att få, som vi är enormt glada och stolta över. Vi har utvecklat 
vårt arbete de senaste åren och lärt oss att det är viktigt att prioritera både det 
småskaligt nära, och det övergripande strategiska. Men arbetet slutar inte med detta. 
Nu förväntas det att Västervik fortsätter att ligga i framkant när det gäller dessa frågor, 
och det ska vi självklart göra, säger Tomas Kronståhl, Kommunstyrelsens ordförande i 
Västerviks kommun.  

 

 

Årets kommun delas ut sedan 1984, sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom 
utmärkelsen. I utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, riksdagsledamot, Thage G Peterson, 
f d talman och författare, samt Åke Edin, f d ordförande i Hela Sverige ska leva. Utmärkelsen 
samt 10 000 kronor delas ut vid Hela Sverige ska levas föreningsmöte den 4 december 2015. 



 

Kontakt 

 

Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare Västerviks kommun 

Tfn: 0490-25 41 70, e-post: lotti.jilsmo@vastervik.se  

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva 

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se 

Ulrik Strömberg, handläggare Hela Sverige ska leva 

Tfn: 070 641 44 14, e-post: ulrik.stromberg@helasverige.se  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka 5 000 lokala 
utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 

medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information. 
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