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1. I Västerviks kommun är det enkelt att starta och att driva företag. 

Utveckling: Kommunal service, myndighetsutövning och näringslivstjänster håller hög standard 
med utgångspunkt att underlätta för näringslivet och kommunmedborgare. 

 
Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget*2019-2020 
Fördjupad 
företagarundersökning 

Säkerställa rätt aktiviteter. Beslutad. Genomförd. Redovisad 
internt. 
Tilläggsuppdrag VFAB 

170 tkr 

Företagslotsfunktion 
 

75-90% Nöjd kundindex. Anställd / funktionen operativ sedan 
1 mars. 

800 tkr 

Insikt (SKLs mätverktyg) 
 

Högre poäng än föregående 
år inom 5 (6) områden. 

Upphandling genomförd. 
Inmatningshandläggare utsedda. 
Inmatning påbörjad. 

90 tkr 

Tillväxt och tillsyn 
/Rättviksmodellen 
 

Förändrat arbetssätt.  
Bättre företagsklimat i 
mätning. 

Kommunen är medlem,  
kunskapsuppbyggnad pågår. 
Inspirationsföredragning på 
tjänstepersons- och politisk nivå. Ej 
beslutad. Om införande – tidigast 
2021. 
 
Arbete ur ett underifrånperspektiv 
har inletts, att i en anda av ToT, 
förbättra tjänstepersoners 
serviceanda och perspektiv. Arbetet 
bedöms böra frukt i slutet av hösten 
2019. 

50 tkr 

Utbildning tjänstemän 
bemötande 
/företagarperspektiv 
 
 

Bättre förståelse för 
företagaren situation. 
Bättre företagsklimat i 
mätning. 

Se ovan. 
 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

Införa servicelöfte Skapa bättre relation mellan 
förväntad och faktisk 
leverans samt 
kvalitetshöjning gentemot 
kunden. 

Uppdrag av KS. Beslutat våren 2019. 
Genomförs under hösten 2019. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

Redovisa en plan för hur 
kommunen kan få ett 
väsentligt bättre 
företagsklimat och inom 
mandatperioden nå målet 
att tillhöra de femtio 
bästa kommunerna i 
landet. 

Nå topp 50 i Svenskt 
näringslivs ranking om 
företagsklimat inom 
innevarande mandatperiod. 
(Ta reda på vad som krävs). 
 

Beslutat – uppdrag i budget 2019. 
Planen fram under hösten 2019. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

*alt kostnad. 
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Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget*2019-2020 
Digitala tjänster  
Mina sidor 

4 nya tjänster årligen. Införs kontinuerligt.  
2018 infördes 6 nya tjänster. 

350 tkr 
 

Digital felanmälan Bättre kommunikation och 
service till medborgare (inkl 
företagare). 

Planeras att införas 2019, eller 2020. 200 tkr 

Kommunikationsplan för 
näringslivsknutna 
aktiviteter 

Aktivt kommunicera 90% av 
all kommunal service och 
aktiviteter riktade till 
företagare. 2022 ska 60% av 
alla företagare (AB) i 
Västerviks kommun känna 
till minst 60% av det som 
kommuniceras. 

Planering och vidtagande av åtgärder 
har startat. Redovisning av 
fullständig kommunikationsplan i 
början av 2020. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 
Deleffekt bedöms 
uppnås genom 
intranätprojektet. 

 
 
 

2. Västervik har framgångsrik kompetensförsörjning, från ungas skolgång till  
 arbetsplatspraktik och högskola. 

Utveckling: Såväl företag som offentliga arbetsgivare inom Västerviks kommun är delaktiga i att 
utveckla metoder och nätverk för en effektiv och långsiktigt hållbar och trygg 
kompetens-försörjning. Skola, högskola och arbetsmarknadsresurser samverkar med näringslivet  
för att öka kvalitet och attraktivitet. 

 
Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget*2019-2020 
Breddat HR-nätverk 20 rekryteringar årligen 

genom nätverket. 
Ingår grundavtal VFAB Total budget 

grundavtal:  
9 000 tkr 

Fortsatt Mingla med 
Västervik 

20 nya medborgare årligen. Grundavtal VFAB Total budget 
grundavtal:  
9 000 tkr 

Regionalt Campus med 
Nya vägar  
(fler stud/fler utb inkl YH) 

2500 studentplatser till år 
2030. 15 nya 
utbildningsprogram, 15 
fristående kurser, 15 nya 
projekt inom forskning och 
15 nya YH-utb 

Projekt startat 2018 1 500 + 500 tkr 

Deltagande Ung 
företagarverksamhet 

10 nya fg i kommunen som 
överlever 2 år per år. 

Pågår 90 tkr 

IoT-projekt Gymnasiet 
(RISE/Vinnova) 

Utveckling av lärprocesser Projekt ingång sedan 2018 300 tkr + inkind* 

Teknikcollege Mer anpassad försörjning 
av lokal arbetsmarknad 

Pågår sedan 2018 300 tkr + 300 tkr 

*Inkind beskrivs som ”non-money payment” och är ofta jämförbart med arbetstid. 
  

*alt kostnad. 

*alt kostnad. 
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3. Näringsliv och offentlig verksamhet stödjer med gemensamma krafter hållbar innovation,  
 integration och delaktighet där mångfald tas tillvara. 

Utveckling: I Västerviks kommun finns förutsättningar för den kreativitet och entreprenörsanda 
som samtidens miljö, digitalisering och integration förutsätter. I syfte att nå en långsiktigt 
hållbar utveckling med avseende på tillväxt och livskvalitet samverkar näringsliv, kommun och 
andra aktörer. 

 
Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget 2019-2020 
Rådgivning/utb 
digitalisering 

Ökad överlevnads-förmåga 
och konkurrenskraft hos 
lokala företag. 
10 deltagande företag 
årligen. 

Grundavtal VFAB Total budget 
grundavtal:  
9 000 tkr 

Deltagande i projekt KKN  
(Kulturella och kreativa 
Näringar) 

Underlätta för företag i 
kulturbranschen att växa. 

Nyligen startat Inkind 

Projekt företagsträffar 
DUA 

Underlätta för företag att 
rekrytera nyanländ 
arbetskraft. 

Ansökan beviljad  
Planering pågår 

Inkind 

Testbädd drönare Göra Västervik till ett 
testcentrum för drönar- och 
sensortillverkare samt 
tjänstebärar-företag . 

Pågår sedan 2017. 
Särskilt avtal med Telia på gång. 

Inkind + 
rabatterad 
upplåtelse av 
flygplats. 

 

  

*alt kostnad. 
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4. Västervik är attraktivt och tryggt för besök, evenemang och etablering samt bosättning. 

Utveckling: De fysiska miljöerna i Västerviks kommun bildar tillsammans med besöksnäringen och 
kommunikationer till angränsande besöksmål gemensamma destinationer. Dessa ökar 
möjligheterna för attraktiva evenemang. Tillgängligheten till trygga och attraktiva boendemiljöer 
stärker Västerviks tillväxt. 

 
Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget 2019-2020 
Evenemangspolicy Öka antalet evenemang 

med 10% årligen samt 
dess spridning över året. 
Ökad folkhälsa samt 
varumärkesbyggande. 

Klar. Beslutad. 
Ingår delvis i grundavtal 
VFAB. 
2 Evenemangsråd 
genomförda. 

300 tkr 

Projekt VVV och skärgård Stärka Västervik som 
destination och öka 
antalet besökare med 
10% årligen. 

Tilläggsuppdr. VFAB 
Beslutat för 2019. 
Kopplar på projekt 
tillsammans med Team 
Östergötland  

400 tkr  
(Plus inkind till 
Team Östergötland) 
 

Skärgårdstrafiken utvecklas till att bli 
mer långsiktig. 

Utveckla möjligheterna 
till boende och besök i 
skärgården. Stärka 
Västerviks som 
destination samt dess 
varumärke som 
skärgårdsstad. 
Öka resandet med 10% 
årligen samt koppla ihop 
Västervik med 
Loftahammar, såväl för 
besöksresande som för 
kollektivtrafik (utvecklat 
samarbete med KLT). 

Kommunen har köpt fartyg. 
Dessa planeras att på 
långtidskontrakt hyras ut till 
företag som driver trafik. 
Upphandling av 
trafikentreprenör pågår. 

 
Budget redovisas ej 
mht pågående 
upphandling. 

Utvecklingen av kommunen som 
attraktiv för boende.  
Slottsholmen, Gertrudsvik, Ekhagen, 
Aquavillor, Hasselö m fl. 

Stärka Västervik som 
attraktiv plats för 
boende och rekreation 
och skapa 
förutsättningar för ökad 
tillväxt. 400 nya 
bostäder till år 2022?  

Pågår. 2 500 tkr 

Utveckling av befintlig företags- 
etableringsfunktion 

10 nyetableringar 
årligen. 

Under utveckling i 
samverkan mellan 
Företagslots / VFAB. Enligt 
grundavtal VFAB. 

Total budget 
grundavtal:  
9 000 tkr 

 
  

*alt kostnad. 
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Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget 2019-2020 
Utveckla Bökensved Utveckla området till att bli 

en ”stadsdel” för idrotts- och 
kultur-evenemangsområde. 
Liksom område för 
rekreation, restaurang- och 
besöksnäring samt viss 
handel. 

Visionsstudie utförd 
2017/2018. Styrgrupp för 
projektet utsedd. Planen är 
att starta med utvecklingen 
av Simhallen. Projektet 
beräknas uppgå till 
omkring 1 miljard kronor 
och kommer därmed att 
utvecklas under relativt 
lång tid. 

2 000 tkr 

Testbädd drönare Företagsetableringar, hotell 
och konferensnäring mm. 

Västervik kommun aktiv 
part. Särskilt avtal med 
Telia på gång.  

Inkind + rabatterad 
upplåtelse av 
flygplats. 

 
 

5. Inom Västerviks kommun byggs infrastrukturen ut för ett hållbart samhälle.  

Västerviks kommun samverkar för, planerar och genomför infrastrukturåtgärder med 
näringslivets utveckling, samhällets förutsättningar och hållbarhet i fokus.  

 
Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget 2019-2020 
Södra infart Korta restiderna och öka in- 

och utpendling med 15%. 
Beredning pågår. 
Inriktningsbeslut fattat. 
Startbeslut ej fattat. 

5 500 tkr 

Skyltningsprogram Underlätta för medborgare 
och företag att hitta rätt. 

Under genomförande. 2 000 kr 

Förbättringar Tjustbanan Korta restiderna och öka in- 
och utpendling med 5%. 

Påbörjade* 1 000 kr 

Förbättringar v35 Korta restiderna och öka in- 
och utpendling med 10%. 

-* - 

Östersjöexpressen Korta restiderna och öka 
besökarfrekvens. 

Planering pågår* 500 kr 

Flygplatsutveckling Skapa förutsättningar för 
utökad verksamhet på 
flygplatsen. 

Arbete pågår 500 tkr 

Åtgärder för att vidmakthålla 
Gotlandstrafik vidtas samt 
arbeta för året-runt-trafik. 

Öka besökarantalet med 5% 
årligen och stärka Västervik 
som destination. 

Tilläggsuppdr. VFAB 
Beslutat för 2019. 

400 kkr 

Nätverka med bredbands- och 
mobiloperatörer. 

Förbättra mobil- och 
bredbands-täckningen i 
kommunen. 

Diskussioner om kommunen 
som projektpart i lokalt 
utvecklingsprojekt 5g. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

*Västerviks kommun råder inte över åtgärderna  

 
  

*alt kostnad. 

*alt kostnad. 
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6. Varumärkena Västerviks kommun och Västervik är starka. 

Utveckling: Kommunikationen inom kommunkoncernen, med näringsliv, medborgare och media 
är modern och välutvecklad och skapar förutsättningar för attraktivitet som arbetsgivare och med 
kommunal service i toppklass. Varumärket Västerviks kommun stärker internt identitetsbyggande 
och sammanhang mellan förväntningar och resultat. Varumärket Västervik vidareutvecklas som 
platsvarumärke över kommunens geografiska yta i syfte att stärka platsattraktion och identitet för 
näringsliv och medborgare och för att sätta Västervik på kartan i ett brett perspektiv. 

 
Aktivitet Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget 2019-2020 
Projekt VVV och skärgård Stärka Västervik som destination och 

öka antalet besökare med 10% årligen. 
Tilläggsuppdr. VFAB 
Beslutat för 2019. 

400 kr 

Evenemangspolicy Öka antalet evenemang med 10% 
årligen samt dess spridning över året. 
Ökad folkhälsa samt 
varumärkesbyggande. 

Klar. Beslutad. 
Ingår delvis i 
grundavtal VFAB. 
2 Evenemangsråd 
genomförda. 

300 kr 

Marknadsföringspolicy Stärka Västerviks kommuns varumärke 
och medborgarnas stolthet. Tydliggöra 
syfte och ambition med marknads-
föringsinsatser. 

Planering pågår. Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

Långsiktig plattform för 
utvecklad skärgårdstrafik. 

Skapa möjligheter för besöksnäringen i 
destination Västervik att växa med 
olika besöksmål i skärgården. 
5 nya/nygamla besöksmål och 2 nya 
båtlinjer 2022. 

Kommunen har köpt 
fartyg. Dessa planeras 
att på långtidskontrakt 
hyras ut till företag 
som driver trafik. 
Upphandling av 
trafikentreprenör 
pågår. 

Budget redovisas 
ej mht pågående 
upphandling. 

 
  

*alt kostnad. 
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7. Västerviks kommun utvecklar tillväxt genom samverkan 

Utveckling: Västerviks kommun bygger sin tillväxt tillsammans med näringslivet och andra 
kommuner, organisationer och nätverk. Detta märks särskilt inom områdena infrastruktur, 
kompetensförsörjning och digitalisering. Västerviks kommun och näringslivet är aktiva i sitt 
nätverksbyggande och skapar därmed möjligheter för att utöka sina arenor och marknader. 

 
Åtgärd Mål/Syfte Status 2019-09-24 Budget 2019-2020 
Digitalt dialogverktyg 
/Företagsbarometern. 

Främja informationsutbyte och 
relationer med näringslivet. Förbättra 
och ha kontinuerligt uppföljning på 
företagsklimatet. 

Release har skett 21 
maj.  

230 tkr 

Uppföljning näringslivskväll Främja informationsutbyte och 
relationer med näringslivet. 

Under planering – 
genomförs i 
november. 

Del av tilläggsavtal 
VFAB 50 kkr 

Inrättande av näringslivsråd Bättre använda näringslivets kompetens 
i vissa frågor samt främja 
informationsutbyte och relationer med 
näringslivet. 

Beslutat. Första 
mötet 29 maj. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget.  

Regionalt Campus med Nya 
vägar (fler stud/fler utb inkl 
YH) 

Stärka regional samverkan i 
kompetensförsörjningsfrågor 

Projekt startat 1500 tkr + 500 tkr 

Stärkt samverkan KLT (Bl a 
skärgårdstrafik) 

Skapa väsentligt bättre förutsättningar 
för kollektivtrafik – även i skärgården 
för medborgare och besökare. 

Under inledande 
beredning. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

Fortsatt satsning på City-, 
restaurang-, handels- och 
besöksnärings- och 
fastighetsägarnätverk (nytt i 
Gamleby) 

Stärka stads- och bykärnor som 
handels- och mötesplatser. 
Omsättningsökning med 4% årligen. 

Pågående  600 tkr totalt 

Plan för ökade och 
strukturerade företagsbesök 
2019-2022 

Stärka kommunens kunskaper om det 
lokala näringslivet samt främja 
informationsutbyte och relationer med 
näringslivet. 

Tilläggsuppdrag 
Västervik Framåt. 
Plan klar, förankrad i 
näringslivsråd, och 
genomförande 
påbörjat. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget samt 
grunduppdrag till 
VFAB. 

Fortsatt samverkan med East 
Sweden Buisness Region samt 
Region Östergötland. 

Främja informationsutbyte och 
relationer med Region Östergötland och 
Linköping och Norrköpings kommuner. 

Pågår. 
Projekt ”Team 
Östergötland”  

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

Jobba för att undvika onödig 
kommunal konkurrens. 

Säkerställa en sund 
konkurrenssituation. 

Information och 
dialog i näringslivsråd 
och andra 
näringslivsnätverk 
påbörjad. 
Uppdaterade 
hemsidor hos 
kommunala bolag 
med transparent 
information. 

Hanteras inom 
kommunens 
grundbudget. 

 *alt kostnad.  


