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Västervik Framåt ska erbjuda näringslivet i Västervik tillväxt- och utvecklings-
främjande tjänster, arbeta med samverkan, platsutveckling och marknads-
föring, för att skapa en välkänd och konkurrenskraftig kommun. Tillsammans för 
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VD har ordet 

Ett drygt år med pandemin och hopp om framtiden  
 
Första halvåret 2021 har präglats av frustration och förtvivlan, men också hopp och ett ”jäklar anamma” hos vårt 
näringsliv. Och vi på Västervik Framåt har försökt vara där för att stötta, hjälpa och ge råd. Det är den stora 
osäkerheten om framtiden inom de mest utsatta branscherna har präglat vårt arbete under våren och huvudfokus 
har fortsatt varit att göra mest nytta här och nu för kommunens näringsliv. Samtidigt har vi initierat och startat 
upp framåtriktade projekt och fått ett par nya tillväxtinriktade uppdrag. Baserat på detta levererar vi här vår 
halvårsrapport.  
 
Träffar och sammankomster har ju inte gått att genomföra och vi har mestadels digitalt arbetat i och genom våra 
nätverk. Mest intensivt med restauranger, hotell och handel. Den genomgående signalen var ju att det gick bra 
fram till november 2020, men sedan föll allt och frustationen satte in. Det har präglat våren, där många haft det 
tufft pga. begränsande restriktioner. Vi lyckades vi knyta till oss projektmedel från regionen för marknadsföring av 
både destinationen och den lokala handeln. Även Västerviks kommun gick in och stöttade upp med 
marknadsföringsmedel och beslutade under våren att inte fullt ut ta ut markupplåtelse- och tillsynsavgifter.  
 
Även en ansökan till Tillväxtverket för att hjälpa besöksnäringen beviljades i kombination med medel från 
Tjustbygdens Sparbank och ett framåtriktat tvåårigt projekt En hållbar gästupplevelse startades upp. Det handlar 
om ett digitalt frågeverktyg som stöd för rådgivningar. Verktyget är lanserat och de tre första rådgivningarna är 
påbörjade.  
 
Mycket krut lades på att tidigt marknadsföra Västervik som 2020 års sommarstad och ”boosta” hela näringen inför 
förväntade lättnader i restriktionerna. Bland annat marknadsfördes Västervik i TV4 med en kort film under några 
vårveckor där kampanjen sedan stöttades upp på sociala medier. Den korta men sköna filmen sågs av många och 
fick hög synlighet och har även skapat lokal stolthet. Även en kampanj för att få så många som möjligt att rösta på 
Västervik som Årets sommarstad 2021 genomfördes och vi lyckades även i år ta hem titeln som är viktig för vårt 
varumärke. Vi har också sett en stark utveckling av besök på våra plattformar som vastervik.com och i sociala 
media. 
 
Vi har under våren arbetat intensivt för att stärka Västervik som outdoordestination och lanserade appen Västervik 
Outdoor med interaktiv beskrivning av var man kan vandra, paddla, klättra, cykla, dyka och fiska. I kartan finns 
även tips på boende, restauranger och annan service. Även appen Västervik Stories har utvecklats. Finansieringen av 
satsningarna sker framför allt genom Region Kalmar län. I Västervik Stories har delarna med street art och 
Visvägen släppts som ett första utbud, detta i samverkan med Tjustbygdens Sparbank. Västervik sticker verkligen 
ut med våra digitala plattformar. Vi har även producerat inflyttarfilmer och den sänt Visfestivalen digitalt. 
 
Vi har arbetat tätt med Destination Gotland, för att förbereda Gotlandstrafiken. Bokningen släpptes relativt tidigt i 
våras och inför säsongen hade 40 % flera bokat biljetter jämfört med 2019 vid samma tidpunkt. Destination 
Gotland har redovisat ett resultat med en tillväxtökning på 3 % sålda biljetter, jämfört med 2019. Samtidigt är det 
värt att notera att färjan började med endast 60 % passagerarkapacitet, som höjdes till 80 % i juli. Årets nyhet var 
ett samarbete med Hallens Buss som körde en shuttlebuss mellan hotellen, centrum, Västervik Resort och 
Gotlandsterminalen. 
 
Den preliminära gästnattsstatistiken visar på en ökning med 32 % till och med juni, i jämförelse med 2020. 
Siffrorna är högst preliminära då endast en del av sommaren är redovisad. De stora volymerna kommer i juli och 
augusti. Bokningsläget inför semestern har dock sett mycket bra ut hos både hos hotell och campingar och vi tror 
att resultatet kan ligga i linje med eller bättre än 2020. 
 
I mars presenterade Region Kalmar län och Sifo en positioneringsanalys som görs vart fjärde år. Enligt Sifo har 
Västervik gjort en fantastisk och unik varumärkesresa där vi gått från 43 till 58 % spontan varumärkeskännedom. 
Vi har sedan senaste mätningen passerat Oskarshamn, Hultsfred och klassiska Glasriket. Västervik associeras med 
det vi marknadsför och det som främst nämns är:  Visfestival, hav och skärgård, kust- och sommarstad. Vi kan vara 
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mycket stolta över resan vi gjort. 

Vi ansökte och beviljades projektmedel för att stötta den lokala handeln och dessa nyttjats för att ytterligare 
utveckla lokal e-handel samt marknadsföring under våren. Vårt lokala presentkort i Västervik och Gamleby, slog 
ett fantastiskt rekord och försäljningen tredubblades. 

Ett antal nya affärspartners har tillkommit under vintern och vi är nu uppe i 215 företag vilket är en fördubbling 
på fem år. De flesta tillkommer via Citysamverkan. 

Vi bereder VUC:s utvecklingscheckar till näringslivet med totalt 42 ansökningar, där 80 % har blivit beviljade. 
Den av Tjustbygdens Sparbank finansierade Företagsakuten avslutades vid halvårsskiftet. Det har under våren varit 
ett svagt intresse för att söka finansiell eller juridisk rådgivning, vilket vi tolkar positivt. Antalet konkurser har också 
minskat från 15 till 11 stycken, -27 %.

I rådgivningsverksamheten löper de ordinarie företagsrådgivningarna på 
bra, men görs mer digitalt. Vi har haft många nyföretagarrådgivningar 
och vårens starta eget-kurs var välfylld. Vi ser också att det har startats 
99 nya företag under första halvåret, en ökning med 15 %. Det har
också flyttat in 41 företag utifrån, en ökning med 11 %. 

I samverkan med Almi och Enterprise Europe Network (EEN), har vi 
identifierat fyra företag som vill internationalisera sig. Två av bolagen 
har haft möten med Business Sweden och ett har blivit antaget till 
acceleratorsprogrammet LEAP. Det tredje företaget har gått vidare för 
interna processer tillsammans med rådgivare på Almi och det fjärde 
företaget ska genomgå en behovsanalys. Alla har alltså tagit ett steg 
närmare för att kunna landa rätt kunder och rätt affärer till bolagen.

En undersökning bland fritidshusboende, finansierad av Region Kalmar län, är nu genomförd. Undersökningen 
bestod av elva djupintervjuer och 230 kortare telefonintervjuer. Resultatet som presenterades för KS 22 juni, blir en 
bra input till arbetet med att locka inflyttare och etableringar inom målgruppen.

Under våren kom vi överens med Atrinova och Oskarshamns kommun gällande samverkan inom 
inkubatorsverksamhet och affärsutveckling. Det innebär att vi har tillgång till deras resurser, men också att vi kan 
bli en starkare part i regionsamverkan och gemensamt kommer verka för att knyta med regionala resurser till den 
norra delen av länet. 

Vårt uppdrag med näringslivsfrukostar har pausats under pandemin men vi har under våren genomfört en digital 
politikerutfrågning tillsammans med Västerviks Företagsgrupp. För att fånga upp läget återupptog vi 
Barometerundersökningar i mars och genomförde fyra nya Studio Corona med start 1 april, exakt ett år efter den 
första sändningen. Temat på sändningarna har varit, tillbakablick på året som gått, ledarskap, investeringar och 
inflyttning och etablering. Intresset för digitala sändningar har minskat under pandemin men antalet tittare är ändå 
högre än på de fysiska träffar vi har. En analys av undersökningarna i Barometern visar att det generella läget ett år 
senare är betydligt bättre och att vi kan, trots ett jobbigt år, positivt blicka framåt.

Västervik, juni 2021
Thomas Eriksson, vd, Västervik Framåt
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Affärsidé, vision, ägande och finansiering, 
organisation 

Affärsidé
Vi erbjuder näringslivet i Västervik tillväxt- och utvecklingsfrämjande tjänster, arbetar med samverkan, plats-
och destinationsutveckling samt marknadsföring, för att skapa en välkänd och konkurrenskraftig kommun.

Vision
Tillsammans för vi Västervik framåt, för att bli den mest attraktiva kommunen att bo, besöka, arbeta och 
driva verksamhet i.

Ägande och finansiering
Västervik Framåt AB ägs till 100 % av det lokala näringslivet och har ett 70-tal aktieägare. 

Västervik Framåts arbete präglas av en strävan att få fler företag engagerade i kommunens tillväxtarbete och 
förutom aktieägarna har bolaget idag 215 affärspartners. Genom partnerskapet medfinansierar de aktiviteter 
som stärker företagandet i kommunen. 

Västerviks kommun stod för 70 % av bolagets intäkter och näringslivet, Tjustbygdens Sparbank, Region 
Kalmar län och Tillväxtverket står för resterande.

Organisation
Verksamheten drivs i två huvudsakliga inriktningar:

– Ordinarie verksamhet, till största del 
upphandlad genom två större avtal från 
Västerviks kommun, samt ett antal 
tilläggsavtal. I dessa ingår bland annat 
nyföretagarrådgivning och rådgivning till 
befintliga företag, starta eget-kurser, 
etablerings- och inflyttarservice, 
marknadsföring och turistverksamhet. Utöver 
de kommunala uppdragen driver vi även 
Citysamverkan i Västervik, Bysamverkan i 
Gamleby samt Tillväxtdagen, en årligen 
näringslivsfinansierad inspirations- och 
utvecklingsdag.

– Projektverksamhet, finansierad av aktörer 
som Västerviks kommun, Tjustbygdens 
Sparbank, Region Kalmar län, Tillväxtverket 
och näringslivet.

Företaget har 12 anställda och har tre verksamhetsområden; företagsutveckling, platsutveckling och marknad, 
vilka beskrivs på kommande sidor. 
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Verksamhetsbeskrivning Platsutveckling 
Verksamhetsområdet jobbar med besöksnäringsfrågor, destinationsutveckling, auktoriserad turistbyrå, 
InfoPoints, inflyttarservice, företagsetableringar, evenemangssamordning, Västervik Citysamverkan och 
Gamleby Bysamverkan. En del arbetet drivs genom olika projekt och flera nätverk samordnas inom 
verksamhetsområdet.

Destinationsutveckling
Inom destinationsutvecklingen sker strategiskt arbete tillsammans med näringen samt omvärlds- och 
statistikövervakning. Under pandemin har arbetet integrerats som resurs i arbetet med näringslivet, 
kommunen och Västervik Framåt.

Turistinformationstjänster
Turistinformationen ska bidra till Sveriges bästa besökardialog. Västerviks Turistbyrå i rådhuset är en 
auktoriserad turistbyrå (enligt branschorganisationen Visita) som ska jobba med service, bokning och 
försäljning via telefon, besök, e-post, webb, chatt, webbuppdateringar och sociala media. I byrån säljs 
souvenirer, presentkort, biljetter och broschyrer tillhandahålls för så väl besöksmål som evenemang. Dessutom 
samordnas turistinformation och InfoPoints runt om i hela kommunen.

Inflyttarservice
Uppdraget innebär att ha kontakter med potentiella inflyttare och nyinflyttade samt att vara länken mellan 
näringslivet och människor som är intresserade av att arbeta och leva i Västervik. Det övergripande målet är 
att bidra till ökat flyttnetto i kommunen. Inte sällan innefattar en flytt även egenföretagare vilket bidrar till 
etableringar.

Etableringar
Arbetet med företagsetableringar innebär att ge etablerande företag service, information och kontakter.
Bolaget samverkar i tät dialog med kommunens företagslots för att ge intresserade företag ett välkomnade 
erbjudande. Inom uppdraget med den breda marknadsföringen bearbetar vi inflyttare och etableringar genom 
både tryckt och digital media samt genom event och andra aktiviteter.

Evenemang
Västervik Framåt arbetar med att stötta och utveckla befintliga evenemangsarrangörer, attrahera nya
evenemang, bereda evenemangsstöd och att upprätthålla evenemangskalendern. Dessutom arbetar vi 
tillsammans med näringsliv och andra arrangörer som samordnare och projektledare till ett antal egna
återkommande och nya evenemang.

Västervik Citysamverkan
Västervik Citysamverkan är ett fristående uppdrag enligt avtal 
mellan Västerviks kommun, föreningen Fastighetsägare i 
Västerviks stad och företag som verkar i staden. Flertalet av dessa 
samlas inom Västerviks handelsnätverk och restaurangnätverket.
Västervik Framåt har en samordnande roll i utvecklingsarbetet 
med handels- och stadsutveckling. Stadskärnan är prioriterad. En 
del av arbetet drivs genom olika projekt. Citysamverkan har en 
egen årlig verksamhetsplan som en styrgrupp beslutar om.
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Gamleby Bysamverkan 
Gamleby Bysamverkan är ett uppdrag enligt avtal med Gamleby Företagarförening. Västervik Framåt har en 
samordnande roll och en byledare är anställd på plats i Gamleby. Arbetet bygger på liknande upplägg som 
Västervik Citysamverkan  

Verksamhetsbeskrivning Företagsutveckling  
Verksamhetsområde Företagsutvecklings syfte är att skapa snabbare tillväxt genom att erbjuda rådgivning och 
affärs- och verksamhetsutveckling, som leder till konkurrenskraftigare företag i tillväxt.  

Inom verksamhetsområdet görs också företagsbesök och träffar bolag från olika branscher i hela Västerviks 
kommun. Genom dessa besök fångas frågor och utmaningar upp som sedan ligger till grund för utvecklingen 
av erbjudandet till näringslivet. Inte sällan resulterar detta i att det söks extern finansiering för att driva 
näringslivsprojekt.   

Rådgivningsverksamhet 
Rådgivande tjänster och förmedling av kontakter till befintliga företagare som vill utveckla sitt företag. 
Nyföretagarrådgivning till privatpersoner som vill starta eller köpa företag. Företagsrådgivning med utveckling 
av affärsmodeller, taktisk planering, strategier, handlingsplaner och budgetar med mera. Rådgivnings-
verksamheten samverkar med regionala och nationella organisationer och fungerar som en brygga till dessa. 
Det övergripande syftet är att få flera hållbara och lönsamma företag i vår kommun. 

Starta eget  
Starta eget-kurser erbjuds två gånger per år där grunderna i att driva eget företag lärs ut. Kurserna innehåller 
mycket inspiration men också studier inom budgetering, bokföring, skatter och finansiering, marknadsföring 
och digital närvaro. 

Nätverk och näringslivsarbete  
Att driva HR-nätverket, årligen genomföra Tillväxtdagen, digitala och fysiska träffar som Studio Corona, 
näringslivsfrukostar och UF Boost, är exempel på detta. I samverkan med bland annat Campus, 
Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län arbetar vi också för att underlätta kompetensförsörjningen till 
näringslivet. 

Verksamhetsbeskrivning Marknad  
Marknadsavdelningen arbetar med två varumärken - Varumärket Västervik och varumärket Västervik Framåt. 
Varumärket Västervik sträcker sig över områdena turism, inflyttning och företagsetablering genom ett 
uppdrag från Västerviks kommun. Västervik Framåt innefattar själva organisationen Västervik Framåt med 
medarbetare, uppdrag och tjänster och den nytta som görs för näringslivet i Västervik. 

Varumärket Västervik 
Varumärket Västervik är ett platsvarumärke. Det syftar till att locka hit och 
skapa vägar in till Västerviks kommun för turister, inflyttare och företagare. 
Varumärket Västervik innefattar även medborgare och företag i kommunen, som är en viktig del i 
attraktionskraften.  
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Turismmarknadsföring 

Marknadsföring som syftar till att locka turister till kommunen. Följer en marknadsplan som dels innehåller 
kommunikation mot den breda massan i form av destinationsmarknadsföring som lockar med sommar, bad, 
skärgård och sol. I marknadsplanen hittar vi även mer riktad marknadsföring som exempelvis outdoor, båtliv, 
evenemang, skärgårdstrafik och Gotlandstrafik och som tar sin utgångspunkt i de nätverk och relationer vi har 
byggt med aktörer. 

Breda marknadsföringen 

Marknadsföring som syftar till att locka hit inflyttare och företag. Följer en marknadsplan som till stor del 
baseras på att skapa långsiktiga relationer till målgrupperna. De kretsar kring ett tryckt magasin, personliga 
möten och digital närvaro i form av information om arbeten, bostäder och livet i allmänhet. 

 

Utöver de upphandlade uppdragen från Västerviks kommun som ligger fast över 3 + 1 + 1 år så arbetar även 
marknadsavdelningen med, i dagsläget, fem tilläggsuppdrag. 

Tilläggsuppdrag 2021 

Skärgårdstrafiken Som syftar till att marknadsföra skärgårdstrafiken och allt vad det innebär med att åka på 
guidade rundturer eller ut till specifika öar och till de upplevelser och det utbud de erbjuder. 

Gotlandstrafiken Som syftar till att marknadsföra Västerviks koppling till Gotland i och med 
Gotlandstrafiken. De möjligheter som våra två sommardestinationer tillsammans erbjuder. 

Internationell marknadsföring Som sköts genom ett marknadsråd i regi av Region Kalmar län tillsammans 
med de fem starka destinationerna i regionen – Västervik, Kalmar, Öland, Vimmerby och Öland. 

Visfestivalen live Uppdrag från Västerviks kommun att livesända Visfestivalen för en digital publik. 

Förstärkt nationell marknadsföring Västerviks kommun tillsköt 2021 extra medel för att förstärka 
marknadsföringen inför den stundande sommarsäsongen/för- och eftersäsongen. 

Varumärket Västervik Framåt 
Marknadsföringen av Västervik Framåt fokuserar på att kommunicera 
den större nytta Västervik Framåt gör för att främja näringslivets 
utveckling. Marknadsföringen syftar även till att kommunicera våra konkreta tjänster så som starta eget-
kurser, företagsrådgivning, utbildningar, branschnätverk och arenor för näringslivet, så som exempelvis 
Västervik 07:30 och Tillväxtdagen. Marknadsavdelningen arbetar även kontinuerligt med att samla in och 
analysera information och status om näringslivet via verktyget Barometern Västervik.  
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Måluppföljning per 2021-06-30 
FO 1  Målindikator Utfall 2020 Halvår 2021  Mål 2021 Mål 2022 
Antal gästnätter, % ökning -13% + 32%   +8% +8% 
Antal evenemang i evenemangskalender 356 98 900 900 
Flyttnetto, befolkning Västerviks kommun 112 146 200 200 
Antal inflyttarträffar 0 0 7 7 
Antal deltagare inflyttarträffar 0 0 180 180 
Nya evenemangskontakter  13 7 10 10 
Antal interaktioner i evenmangskalender  -57% -39% 5% ökning 5% ökning 
Nyetablerade företag (totalt i Västerviks kommun) 71 41 50 50 
Nya inflyttarkontakter  116 65 100 100 
FO 2  Målindikator Utfall 2020   2021 2022 
Antal kampanjer 7 8 5 5 
Sidvisningar vastervik.com  1 224 967 613 240 1 300 000 1 500 000 
Följare sociala medier 38 194 38 450 39 000 45 000 
Sidsessioner för vastervik.com  569 357 298 160 1 000 000 1 100 000 
Flyttnetto, befolkning Västerviks kommun 112 146 200 200 
Antal gästnätter, % ökning -13% + 32%   +8% +8% 
Mingla med Västervik, Unika personer på 
eventet/eventen. 0 0 300-500 300-500 
Magasin 365, prenumeranter boende utanför Västervik /år 1 121 1 203 1 000 1 000 
vastervik.com/flytta-till-vastervik, Unika sidvisningar. 8 821 3 971 9 000 10 000 
vastervik.com/365bloggen, Unika sidvisningar. 8 058 9 817 9 000 10 000 
Ökad kännedom om varumärket +15% +15%     
FO 3  Målindikator Utfall 2020   2021 2022 
Antal regionala näringslivsnätverk 17 17 15 15 
Antal lokala branschnätverk 10 10 10 10 
Andel företag i respektive lokalt branschnätverk >40% >40% 20% 20% 
Antal näringslivsfrukostar (ersatt med Studio Corona)  10 5 6 6 
Antal deltagare näringslivsfrukostar 54 663 14 842 300 300 
Deltagare i öppna föreläsningar, träffar och utbildningar 55 262 14 974 1 300 1 300 
Kundnöjdhet i årlig enkätundersökning bland nätverk  3,6  helår  >3 >3 
FO 4  Målindikator Utfall 2020   2021 2022 
Innovationsrådgivning (unika) 0 1 2 2 
Antal integrationsprojekt med näringslivet 1 1 minst 1 minst 1 
FO 5  Målindikator Utfall 2020   2021 2022 
Antal kundbesök 700 290 500 500 
Företagsrådgivning (unika) 66 35 30 30 
Nyföretagarrådgivning (unika) 69 44 35 35 
Mentorskap 0 0 2 2 
Starta eget kurser 1 1 2 2 
Nystartade företag (totalt i Västerviks kommun) 192 92 130 130 
Arbetstillfällen nystartade företag 259 101 140 140 
Nyetablerade företag (totalt i Västerviks kommun) 71 43 50 50 
Handelsindex 92 94 96 96 
Omsättningsökning handel +1% +2% +1% +1% 
FO 6  Målindikator Utfall 2020   2021 2022 
Antal regionala nätverk kompetensutveckling 2 2 2 2 
Antal partners i nätverk kompetensutveckling 60 60 60 60 
Antal studentuppdrag 0 0 5 5 
Antal utvecklingsprojekt 5 2 4 4 
Turistinformationstjänster Målindikator Utfall 2020   2021 2022 
Antal gästnätter % ökning  -13% + 32%   +8% +8% 
Tillgänglighet juni- augusti  60 60 50 50 
Tillgänglighet övriga månader  40 40 40 40 
Antal Info Points, avtal med extern leverantör  5 5 6 6 
Nöjd Kund Index  100% helår  100% 100% 
Antal auktoriserade turistinformationer  2 2 1 1 
Antal informationstavlor större besöksmål  56 56 56 56 
Sidsessioner för vastervik.com  569 357 298 160 1 000 000 1 100 000 
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FO 1 − Västervik är attraktivt och tryggt för 
besök, evenemang, etablering samt 
bosättning 

Destinationsutveckling/turismverksamhet 
Det företagsnära arbetet har skett digitalt även under de första sex månaderna detta år. Ett arbete som genom 
upparbetade rutiner för tex digitala möten och en ökad kunskap hos den enskilde företagaren fungerat bra och 
blivit det naturliga sättet att nätverka och föra möten på. 
 
Den utökade möjligheten att erbjuda rådgivning fanns kvar men behovet 
upplevdes inte lika stort och färre företag hörde av sig för att få direkta råd eller 
hjälp under perioden. 
 
Ett nytt nätverk kopplat till camping instiftades med två möten under våren. 
Övriga nätverk kopplade till besöksnäringen har fortlöpt på en mer ”normal” 
nivå kopplat till antal möten än det föregående året men helt digitalt med tydligt 
fokus på en kommande säsong men också kopplat till restriktioner och eventuella 
omställningar kopplat till restriktioner. 
 

Omvärldsbevakning och statistikövervakning 
Inom det nationella nätverket SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organisations) har 
bland annat en benchmark kopplat till digital utvecklande på respektive destinations Social Media och webb.  
Beslut fattades inom nätverket att även 2021 genomföra en besökarundersökning – RESA – under sommaren, 
resultatet redovisas under hösten.  

Externa samarbeten med grannkommuner och regionen 
Lästurismgruppen har under våren genomfört tre möten med representanter från länets alla destinationer. Där 
bland annat polisen varit inbjudna vid ett tillfälle för att prata om den nya pandemilagen som trädde i kraft 
under våren. Men också en möjlighet för turismansvariga att i nätverksform dela erfarenheter och spaningar 
kopplat till restriktioner och den stundande säsongen. 

Stöd och delaktighet i besöksnäringsprojekt 
 

Hållbar besöksnäring 
Under våren skickade Västerviks museum in en EU-ansökan kopplad till besöksnäringen i Västervik, med 
syfte att stimulera samverkan mellan besöksmålen inom kulturarvssektorn och att synliggöra dem på ett 
effektivare sätt. Västervik Framåt bistod projektansökan som en samarbetspartner till projektet och som ett 
bollplank under ansökningsprocessen. Projektet beviljades två miljoner kronor under våren. 
 

Unika historiska Kalmar län och Öland  
Ett samarbetsprojekt som syftar till att näringslivsutveckla kultarvet i regionen i samarbete med småföretag 
och föreningar.  
 
Västervik Framåt är delaktiga i en lokal utvecklingsgrupp, tillsammans med Västerviks museum och 
kulturenheten på Västerviks kommun, kring ett större regionalt samverkansprojekt kopplat till 
kulturhistoriska platser i Kalmar län och på Öland. Uppgiften består i att på lokal nivå identifiera aktuella 
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platser, behov och aktörer utefter projektets teman och knyta samman dessa till projektet. Det finns också ett 
stort värde i att samverka över kommungränserna inom länet för att tillsammans skapa en större attraktiv plats 
att besöka inom kulturhistoria. Totalt deltar tio kommuner i projektet samt Länsstyrelsen i Kalmar, Region 
Kalmar län, Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet, Kalmar läns hembygdsmuseum och Ölands 
hembygdsmuseum. Projekttiden sträcker sig från januari 2021 till april 2023 och finansieras av deltagande 
aktörer och av EU:s regionalfond. 

Utbildningsinsatser för besöksnäringsföretag 
Under våren erbjöds fler digitala utbildningsinsatser kopplade till besöksnäringen i samarbete med det 
regionala projektet Det digitala lyftet. Utbildningsinsatserna kommer att fortsätta under hela 2021. 
 
Turismansvarig har under våren suttit med i två referensgrupper kopplade till att försöka skapa nya YH-
utbildningar kopplade till besöksnäringsbranschen: IHM – Konceptutvecklare inom event och besöksnäring 
samt Campus Nynäshamn - Skärgård och äventyrsturism. Dessa utbildningsaktörer samarbetar idag med 
Campus Västervik och dessa utbildningar ligger i linje med det behov som även de ser. 

Inflyttarservice 
65 nya personer/familjer har kontaktat 
inflyttarservice under första halvåret. Dessa har 
kommit i kontakt med oss enbart via webben 
eller från arbetsgivare då vi på grund av 
rådande pandemi inte kunnat genomföra några 
uppsökande aktiviteter såsom mässor eller 
Mingla med Västervik. 
 
De kontakter som knutits har känts som stora 
potentiella inflyttare då de själva har uppsökt 
oss och har kommit långt i sin process och tankebanor att flytta hit. Kontakterna sparas i CRM-system för att 
vi därefter ska kunna hålla kontakten och tipsa om saker som kan intressera nyinflyttade eller blivande 
nyinflyttade. Personligt inflyttarmottagande finns i rådhuset. 
 
Under våren 2021 producerades fem korta filmer om Västervik med fokus på inflyttning och innehåller 
boende, arbete, studier, friluftsliv och en snabbgenomgång kring Västerviks historia.  
 
Ett samarbete kring inflyttning inom länet har genomförts där man bland annat lanserat flyttahit.nu. 

Företagsetableringar 
Västervik Framåts etableringsuppdrag innefattar förmedling av kontakter med fastighetsägare kring lediga 
lokaler, rådgivning kring företagande, finansiering, introduktion i företagarnätverk, samordning av det lokala 
fastighetsägarnätverket samt marknadsföring av Västervik som attraktivt för företagande och företagare. 
Dessutom uppmärksammas nyetableringar i olika nyhetsforum och bjuds in till nätverk, näringslivsfrukostar 
med mera. Det uppsökande etableringsarbetet omfattas alltså inte i nuvarande avtal, men flera fastighetsägare 
jobbar i dialog med Västervik Framåt med att leta nya hyresgäster som etablerar verksamhet i kommunen. 
 
Från olika håll har frågan väckts om hur Västervik ska jobba med uppsökande etableringsarbete. En 
samverkan har inletts med Region Kalmar län och några av länets kommuner om att göra analys av 
förutsättningarna för länets kommuner att locka etableringar och därigenom rikta sitt uppsökande 
etableringsarbete. Tillsammans med Västerviks kommun har ett förslag tagits fram om hur ett framtida 
etableringsarbete ska formas och Västervik Framåt ska i september ge förslag på innehåll i ett utökat 
etableringsuppdrag från och med 2022.  
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Evenemangssamordning
Även under första halvan av 2021 präglades evenemangsarbetet av coronapandemin. Restriktionerna som 
gällde var hårda och max 8 personer fick delta i offentliga sammankomster. De första lättnaderna landade inte 
in förrän 1 juni och många arrangörer hade då redan valt att skjuta upp sina evenemang till 2022.

Nya evenemang
Västervik Framåt har löpande kontakt med nya evenemangsarrangörer och har under 2021 arbetat med flera 
etableringar, både på kort sikt inför sommaren men också inför 2022 och 2023. Bland annat arrangerades 
SM-tävlingar i orientering under april samt SM-seglingar i två klasser och en stor bouletävling under 
sommaren. Alla med många inresta deltagare från hela landet. 

Utveckling och nätverk
Västervik Framåt samordnar det lokala evenemangsnätverket. En digital nätverksträff för lokala 
evenemangsarrangörer genomfördes under våren 2021 där temat var "Tillstånd och coronarestriktioner". Den 
viktigaste frågan handlade om tillståndshanteringen och hur man som arrangör ska tänka för att kunna 
genomföra evenemang med de förutsättningar som restriktionerna satt.

Västervik Framåt har under året arbetat aktivt med flera av de arrangörer som valde att genomföra sina 
evenemang. Dels genom marknadsföring, rådgivning, utlåning av material och dels genom möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd. Bland de större evenemang som genomfördes kan nämnas Visfestivalen, Hasselörodden, 
Diggiloo, Westervikshoppen och Västervik Triathlon.

Evenemangsstöd
Västervik Framåt har uppdraget från Västerviks kommun att vara sammankallande och ingå i kommunens 
evenemangsråd. Västervik Framåt bereder ansökningar om Västerviks kommuns evenemangsstöd. Åtta
evenemang hade sökt stöd innan sommaren där samtliga beviljades någon form av ekonomiskt stöd. Sju av 
evenemangen kunde också genomföras. 

Genomförande
Under första halvan av 2021 arbetades det löpande inför genomförande av evenemang. Bland annat 
Outdoorfestivalen, Hasselörodden och Konstrundan. Då vi, precis som andra arrangörer, följde 
coronapandemins utveckling, har arbetet präglats av att hålla två bollar i luften samtidigt. Dels för ett snabbt 
genomförande dels genom en plan för att snabbt ställa om och flytta fram evenemangen. Under våren 
beslutades att flytta fram Outdoorfestivalen till 2022 samt att flytta fram både Krogkultur och Konstrundan 
till hösten. 
Tre evenemang som planerades under våren kunde genomföras under sommaren; Visfestivalens livesändning 
(se tilläggsuppdrag), Hasselörodden och barnscenen på Fiskaretorget.
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FO 2 − Varumärkena Västerviks kommun och 
Västervik är starka  

Breda marknadsföringen 
Då det personliga mötet varit borta under våren har den breda marknadsföringen fått avvika något från 
marknadsplanen. I stället för att fokusera på det personliga mötet i form av Mingla med Västervik så har fokus 
under vintern/våren varit att ta fram en film som ringar in de områden som är attraktiva för att locka 
inflyttare – jobb, utbildning, boende och fritiden. Den breda marknadsföringen har under våren fokuserat 
mycket på att ta fram en längre film (8.40 minuter). Magasinet Västervik365 gavs ut i juni enligt plan, vår 
digitala marknadsföring, främst via Google Adwords ligger fast, vår blogg Västervik365 samt arbetet med 
vastervik.com har skett enligt plan. De fysiska träffar vi hade planerat har av naturliga skäl fått ställas in och vi 
har under våren och sommaren börjat planera för ett helt nytt grepp som vi kommer att fortsätta jobba med 
under hösten. Ett grepp som vi ser att vi kommer att jobba med över lång sikt. I den breda marknadsföringen 
jobbar vi även mycket med lokala starka varumärken som vi ser som en viktig del att vara en del av. Västerviks 
IK, Västervik Speedway och ridklubben är tre aktörer vi ser agerar på en nationell arena som Västerviks 
varumärke är betjänt att vara en del av. 

Turismmarknadsföring 
2021 gick vi in i ett år med större förhoppningar och mer tydliga sätt att jobba inför säsongen 2021. Det har 
gjort att marknadsföringen har kunnat bli mycket mer offensiv, tydlig och insäljande. Västerviks kommun 
valde att satsa extra på marknadsföringen i form av ytterligare 500 000 kronor, något som vi också kunde 
växla upp från Region Kalmar län med ytterligare 500 000 kronor. Vi var igång redan runt jul och nyår 
genom att återigen släppa en kampanj kring Drömmen om sommaren. Det följdes upp av en kampanj där vi 
red på utmärkelsen Årets Sommarstad 2020, som vi gjorde en större kampanj kring och som också till stor del 
föranledde att vi även blev Årets Sommarstad 2021. 

vastervik.com 
Den viktiga destinationssajten vastervik.com har haft bra utväxling och en rekordstatistik av antal besökare. 
Det beror dels på att vi har hittat ett bra digitalt annonsgrepp som vi kört under flera år, men också på att vi 
bytt leverantör som hjälper oss att driva trafik via Google.  
 
Vi har tagit fram två stycken appar i två områden som ligger i linje med det vi tycker varumärket bör utveckla. 
En app som heter Västervik Outdoor med information, inspiration och kartor över snart sagt hela 
outdoorutbudet i kommunen. Även Västervik Stories har tagits fram som är en guideapp över 
stadsvandringar, street art och ytterligare kulturutbud. 

Tryckt material 
I vanlig ordning producerade vi trycksaker gentemot turisterna, som vi det här året justerade distributions- 
och upplagemässigt. Vi tog fram en turistbroschyr och en karta med medföljande sommarguide. Vi även 
medfinansierade och hjälpte till med innehållet i broschyren Tjust skärgård som Hasselö Skärgårdsupplevelser 
producerar. Västervik Framåt annonserar inte så mycket i tryckta medier som förut. Vi gör det i kringliggande 
kommuners turistmagasin, en del i DN och SVD samt i SCR:s stora campingkatalog i samarbete med 
Västervik Resort. 

Mässor 
Inom ramen var vårt gästhamnsnätverk så brukar vi fokusera på båtmässan Allt för sjön. Den blev inställd i år, 
det gjorde att vi satsade på att göra en gemensam digital satsning där åtta gästhamnar kampanjade och som 
också medfinansierade kampanjen.  
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Kampanjer 

Drömmen om sommaren 
En reklamfilm med budskapet Drömmen om sommaren togs fram i mars 2020 och fick stor uppmärksamhet 
och spridning då det var tämligen lugnt på sociala medier av kampanjer i den har är formen. Runt jul 2020 
och fram till slutet av januari 2021 återupprepade vi den. 
 

Årets sommarstad 
Den film vi tog fram vid utmärkelsen 2020 skapade vi en kortare version av som vi kampanjade med under 
våren i sociala medier, på Youtube samt på TV4. 
 

Gästhamnar 
Inom ramen var vårt gästhamnsnätverk så brukar vi fokusera på båtmässan Allt för sjön. Den blev inställd i år, 
det gjorde att vi satsade på att göra en gemensam digital satsning där åtta gästhamnar kampanjade och som 
också medfinansierade kampanjen. 
 

Outdoor 
Framtagning och lansering av appen Västervik Outdoor. En långsiktig satsning som kommer att lanseras i 
större skala under hösten. 
 

Västervik Stories 
Framtagning och lansering av appen Västervik Stories. Också en långsiktig satsning som kommer att lanseras i 
större skala under hösten. 

Internationell marknadsföring 
Den marknadsplan som tagits fram i gruppen Marknadsråd internationell marknadsföring i Kalmar län, som 
Västervik Framåt finns representerade i har till stora delar följts. Däremot har pressbesöken inte genomförts 
under första halvåret. 

Varumärket Västervik Framåt 
När coronakrisen slog till i Sverige tog Västervik Framåt omgående rollen att hjälpa näringen att försöka 
minska effekten av pandemin. Tidigt identifierade och bestämde bolaget sex prioriterade områden att jobba 
efter – nätverksdialog, företagsrådgivning näringslivsundersökningar, information, marknadsföring och digital 
livenärvaro. Dessa sex områden har fortsatt varit en del i arbetet under första halvåret 2021. 

Nätverksdialog 
Dialogen med nätverken har varit fortsatt viktig. Här har bolaget träffat dem kontinuerligt för att identifiera 
vilka insatser de vill göra och inte välja att göra. Flera evenemang som nätverken genomför har fått ställas in, 
däremot har marknadsföring blivit en viktig del. 

Näringslivsundersökningar 
Mätningen av näringslivet under coronakrisen som initierades 2020 har följts upp även 2021, dock i mindre 
omfattning. Det har varit ett viktigt verktyg för att skapa tydlighet vid livesändningen av Studio Corona samt 
inhämta information vid specifika insatser. 

Information 
En specialanpassad webbplats (covid.vastervikframat.se) arbetades fram och lanserades i april 2020. Här 
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samlade man nyttig information på nationell, regional och lokal nivå. Syftet var att för företagaren skapa en 
enda sida med coronarelaterad information och hjälp. Där man kunde ta del av de olika typer av stöd som 
ständigt initierades och riktlinjer och föreskrifter som ändrades, få inspiration av andra lokala initiativ ifrån 
lokala företag samt naturligtvis hitta de insatser Västervik Framåt och Västerviks kommun löpande lanserade. 
Den har legat aktiv även första halvåret av 2021 som ett stöd för företagare. 

Livesändningar 
Näringslivsundersökningen via Barometern 
följdes upp och presenterades även 2021 i det 
livesända Studio Corona 
(facebook.com/vastervikframat/live) där 
gäster från näringslivet fanns representerade 
och intervjuades om deras bild och påverkan 
av krisen. Gästerna kom från en rad olika 
områden som rör näringslivet. Fyra stycken 
avsnitt gjordes under våren. 

 

 

 

 

FO 3 − Västerviks kommun utvecklar tillväxt 
genom samverkan  
Här beskrivs ett urval av samverkansaktiviteter under första halvåret 2021.  

I samverkan med Västerviks Företagsgrupp genomfördes en politikerutfrågning i slutet av februari som sändes 
via Västervik Framåts Facebookkanal och togs emot mycket positivt. En fråga som skulle behandlats under 
sändningen var infrastrukturen i kommunen med fokus på väg och järnväg. På grund av tidsbrist och frågans 
tyngd kommer en ny diskussion om detta att ta plats på Gränsö Slott den 7 september under eventet Framåt 
Västervik!. 

För att fånga upp hur statusen hos näringslivet var under våren tog vi upp sändningarna av Studio Corona 
igen och genomförde totalt fyra stycken sändningar med teman som; Ett år senare, Ledarskap, Investeringar i 
corona, samt fokus Inflyttning och etablering.  

Tyvärr har intresset för digitala webbsändningar minskat men vi har ändå nått ut till 14 842 tittare och har på 
så vis betydligt bättre spridning på detta än att endast köra fysiskt på plats.  

De långsiktiga diskussioner vi haft med Oskarshamn kring samverkan för att stärka den norra delen av länet 
resulterade i att vi nu skrivit ett samverkansavtal kring innovations- och inkubatorsarbete, samt har en 
gemensam bild om att stötta varandra i projektansökningar och andra samverkansprojekt.  

Vi har också samverkat med Region Kalmar län, Almi och de andra kommunernas näringslivsorganisationer 
under pandemin. Här har vi haft veckomöten med erfarenhetsutbyte kring vad som genomförts. Vår 
upplevelse är att Västervik legat i framkant tillsammans med Kalmar och Oskarshamn. 

Det intensifierade nätverksarbetet inom hotell, restaurang och handel har fortsatt även under våren. Resultatet 
har blivit större marknadsföringsinsatser som beskrivs närmare under tilläggsuppdrag.   
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FO 4 − Näringsliv och offentlig verksamhet stödjer 
med gemensamma krafter hållbar innovation, 
integration och delaktighet där mångfald tas till vara  

Innovation  
Inom arbetet med innovation har ett nytt företag startats. Företaget arbetar inom området hållbarhet och 
återbruk. Här genomförs regelbundna möten och bolaget har också slussats vidare till andra 
stödorganisationer som Almi, Region Kalmar län och Atrinova.  
 
Under våren har vi deltagit i juryarbetet inför innovationspriset SKAPA, där hela åtta bolag utvärderades och 
ovanstående bolag var ett av dessa. Dock gick priset till ett Oskarshamnsföretag denna gång.  
 
Vi har skrivit avtal med Atrinova i Oskarshamn om samarbete kring inkubatorsverksamheten och har nu 
möjlighet att få in Västerviksföretag i affärsutvecklingssystemet. UF Boost planeras att genomföras till hösten.  
 

Integration 
Vi ingår som part i Västervik Kommuns projekt: Projekt yrkesvärd. Projektet kommer också att få möjlighet 
att presentera sig för näringslivet genom en intervju i samband med näringslivsträffen Framåt Västervik den 7 
september. Västervik Framåts personal har genomgått workshopen Interkulturell kompetens i medarbetar- 
och yrkesrollen i Västervik. 
 

FO5 − I Västervik är det enkelt att starta och 
driva företag  

Företagsbesök  
Målet var att under våren 2021 göra ett antal företagsbesök, med extra fokus på bygg- och mindre 
industriföretag. Två branscher, som åtminstone vad gäller de mindre företagen, varit underrepresenterade i 
våra aktiviteter. Under rådande omständigheter beslutades dock att skjuta fram dessa besök till Q4 2021 och 
Q1 2022. 

Nyföretagarrådgivning och företagsrådgivning 
Vår rådgivare har under våren träffat många etablerade företag men också många potentiella nyföretagare. 
Även denna vår har det varit ett stort intresse för nyföretagande. Inom rådgivningsdelen har vi jobbat mycket 
med att hjälpa företagen att hitta de stöd som man kan söka nationellt, regionalt och framför allt lokalt. Vi 
har genomfört totalt 125 rådgivningar och i dessa ingår även att stötta och hjälpa företag i processen att söka 
stöd. 
 
För tillväxt i kommunen är internationalisering en viktig möjlighet och tillsammans med Almi och EEN (ett 
europeiskt nätverk) har vi tagit fram fyra företagskontakter som nu träffat Almi kring detta. En behovsanalys 
återstår som ska genomföras under hösten. För två av företagen har möten genomförts tillsammans med 
Business Sweden och av dessa har ett bolag blivit antagna till deras acceleratorprogram LEAP. Det tredje 
företaget har gått vidare för interna processer för att identifiera och prioritera rätt kundgrupper tillsammans 
med rådgivare på Almi. För alla bolagen innebär insatserna att man tagit ett steg närmare i arbetet med att 
kunna landa rätt kunder och rätt affärer till bolagen både nationellt och på den internationella arenan.  
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Utvecklingsbidrag – Västerviks Utvecklingscentrum 
Västervik Framåts avdelning för Företagsutveckling har uppdraget att ta emot ansökningar för så kallade 
utvecklingsbidrag för granskning och framtagande av beslutsunderlag. Totalt har nu närmare 40 
utvecklingscheckar beviljats till företag som väljer att utveckla sin verksamhet under pandemin. 

Starta eget-kurs  
Vårens starta eget-kurs skedde i pandemianpassad form, med ett antal deltagare i rummet och ytterligare 
deltagare via digital sändning. Förutom Västervik deltog även Vimmerby och Hultsfred i den av Västervik 
Framåt arrangerade kursen som hölls och sändes från rådhuset. Alla kurstillfällen och föreläsningar 
dokumenterades och ingick i kursmaterialet. 

UF Boost  
Förra årets succé UF Boost som bygger på ett nära samarbete mellan Västerviks Gymnasium, näringslivet och 
Västervik Framåt, beslutades att genomföras även hösten 2021. Inledande uppstartsmöte har hållits.  
 
UF Boosts syfte är att:  

– uppmuntra och entusiasmera unga blivande entreprenörer 

– stärka samverkan mellan näringsliv och skola 

– få fram produkter/tjänster som kan produceras och säljas av Västerviksföretag. 

– höja nivån på företagsidéerna från UF-företagen i Västervik 

Projekt En hållbar gästupplevelse del 1 & 2   
Vi beviljades hösten 2020 medel från Tillväxtverket för att stötta den coronadrabbade besöksnäringen. 
Projektet fick namnet Den hållbara gästupplevelsen, där vi under del 1 tagit fram ett digitalt analysverktyg 
som ska användas för företagsutvecklande insatser. Denna del av projektet avslutades under Q1 2021. 

Del 2 är nu också uppstartad och här har även medel beviljats från Tjustbygdens Sparbank för att genomföra 
utvecklingsinsatser. 

ERFA-möten pågår kontinuerligt med i samverkan med Gotland och Oskarshamn. 

Analysverktyg och frågemodell med fokus på hållbar utveckling har fått namnet utvecklingsresan. Inledande 
intervjuer och analyser hölls under våren, med ett antal besöksnäringsföretag. Under våren hölls även en 
föreläsning och workshop i Kairos Futures regi. Projektet löper fram till 2023-04.  
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Projekt Företagsakuten i Västervik  
Vi hjälpte under 2020 genom initiativet Företagsakuten finansierad av Tjustbygdens Sparbank. 38 företag 
med stödansökningar samt rådgivning kring omställning samt möta och kommunicera med en marknad 
under nya förutsättningar. Men under våren 2021 har det varit ett lågt intresse för denna tjänst. Vi väljer att 
tolka detta positivt och då vi också ser att konkurserna minskar, verkar Västerviks näringsliv så här långt ha 
klarat krisen med näsan över vattnet. Projektet avslutas 2021-06. 
 
 
 

FO6 − Västervik har framgångsrik 
kompetens-försörjning, från ungas skolgång 
till arbetsplats-praktik och högskola  

HR-nätverk 
Det av Västervik Framåt drivna HR-nätverk som innehåller ett 100tal personer och 60 arbetsgivare från både 
privat och offentlig verksamhet har under våren legat vilande utifrån de fysiska träffarna. Men via vår 
Inflyttarservice, fortsätter vi att dela spontanansökningar, cv:n, tips och tankar i nätverket. Tanken är att 
återuppta arbetet med HR nätverket under hösten 2021.  

Samverkan med Campus Västervik 
Vi har fortsatt att sprida information om de utbildningsinitiativ som lanserats bland annat de lanserade 
ledarskapsutbildningarna. Dessutom har två av våramedarbetare genomgått en av dessa kortare utbildningar 
och också plockat hem några högskolepoäng var. Campus tjänster marknadsförs via våra nyhetsbrev, vår webb 
och via sociala medier.   
 
 
 

Turistinformationstjänster  

Helårsverksam turistinformation 
En helårsöppen turistbyrå med besöksmottagning finns i rådhuset. I 
januari–mars har turistbyrån varit öppen för bokade besök. Under april–
maj med bemanning under vardagar samt från juni–augusti alla dagar i 
veckan. Verksamheten har under hela perioden varit tillgänglig på 
telefon och chatt för att möta och hjälpa besökare och invånare. 
Turistbyrån är sedan 2019 klassad som Tourist Information enligt 
Visitas auktorisationskrav men vi profilerar verksamheten som 
Västerviks Turistbyrå. 
 
Turistbyrån har fortsatt sitt arbete under restriktionerna och har 
anpassat besökarantalet i lokalen, använt avståndsmarkeringar och 
plexiglas vid disken. Under våren har det även funnits information i 
lokalen som ska förenkla. Vi har genom nya kontaktvägar öppnat upp 
för möjligheter för att nå en bredare målgrupp, än den idag, traditionella 
besökaren till den fysiska turistbyrån. 
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Dörrarna in till rådhuset har varit öppna vardagar under hela den period som turistbyråns lokal varit stängd 
för att på så sätt göra det möjligt för besökare att komma in och hämta aktuell information både utanför och 
inne i rådhuset. 
 
Under det första halvåret uppmättes 2 818 besökare i turistbyrån. Vi tog emot 510 samtal under perioden. 
Under hela den perioden som turistbyråns lokal varit stängd har det funnits möjlighet för besökare att boka 
besök och få hjälp på plats. Exempel på besök kan vara beställning av presentkort, uthyrning av flytvästar och 
information om vad som händer runt om i kommunen. Under för- och eftersäsong är normalt utländska 
gäster en stor andel av besökarna, men dessa uteblev mer eller mindre helt försäsongen 2021 även om det varit 
bättre än 2020.  
 
Under våren så genomfördes två föreläsningar på Västerviks Gymnasium för handelsprogrammet och 
restaurangprogrammet för att informera om besöksnäringen och hur turistbyrån arbetar med företag och 
besökare.  
 
Under maj månad genomfördes en studieresa till lokala besöksnäringsföretag för sommarpersonal. Flera hotell 
i centrala Västervik har också fått besök under våren och sommaren.  
 
Soliga dagar skapades möjligheter för turister att möta turistbyrån utomhus för att minska risken för 
smittspridning inomhus. Dessa besökare räknas heller inte till totala antalet besökare till Västerviks turistbyrå 
då det krävs att en gäst går in genom glasdörrarna och passera räkneverket för att bli en del av statistiken.  

Digital turistinformation 
Digital tillgänglighet av turistinformation finns via webbsidor, sociala medier och chattfunktioner i flera olika 
kanaler. Under våren skapades instagramkontot @vasterviksturistbyra för att sprida information om vad 
turistbyrån erbjuder och kan hjälpa till med. På kontot finns information om vad som är på gång, biljetter 
och vilka produkter som säljs. Detta har skapat ytterligare en kanal för besökare att ta kontakt med personalen 
på turistbyrån.  
 
Den digitala chatten på vastervik.com och Facebook blev ett viktigare verktyg med en uttalad högre prioritet 
för att kunna möta besökaren där. På destinationssajten vastervik.com lyftes förutom viktig 
coronainformation till våra besökare även de lokala företagens egna och anpassade initiativ. Det blev en viktig 
del som fick hög synlighet och det gavs även förslag på utomhusaktiviteter och kreativa tips anpassade till 
rådande situation.  

Tryckt turistinformation 
På-plats-material togs fram och uppdaterades. Till exempel finns tryckta guider för att inspirera och 
underlätta besöket i kommunen. Guiderna delas även ut till servicepunkter och InfoPoints och finns att 
hämta på turistbyrån samt för utskrift på vastervik.com. Ortsbroschyrer är framtagna för Blankaholm, 
Odensvi, Totebo, Hjorted samt Öndal och Skedshult.  

InfoPoints och minituristbyrå för servicepunkter 
InfoPoints har auktoriserats på fem strategiska platser utspridda i kommunen: 

– Gamleby torg (Torghandelns butik) 

– Västervik Resort 

– Slottsholmen Marina 

– Skärgårdsterminalen 

– 35:ans kiosk i Överum 
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Samtliga InfoPoints har en minituristbyrå med för destinationen viktig turistinformation så som 
broschyrmaterial och kartor med mera. Turistbyrån är en byrå, målad i destinationens profilfärger som ger 
besökaren möjlighet att på egen hand plocka turistiskt material. Byråerna placerades även ut på samtliga 
servicepunkter. I dagsläget finns 14 turistbyråer utplacerade. Uppföljning har gjorts genom besök på samtliga 
servicepunkter och InfoPoints under sommaren samt ett uppstartsmöte inför säsong.  
 
I Loftahammar finns en sommaröppen, auktoriserad turistinformation som drivits i samverkan med Sweeds. 
Här finns turistinformation för destinationen i stort men med extra information om norra kommunen och 
skärgården.  
 
Biljettförsäljning till lokala arrangemang och aktiviteter 
På Västerviks turistbyrå säljs biljetter till lokala arrangemang och aktiviteter samt till skärgårdstrafiken. 
Turistbyrån har även försäljning av biljetter till Destination Gotland, skärgårdstrafiken och ett flertal 
evenemang/konserter. Detta år har flertalet av dessa biljettintäkter som skulle blivit av under våren uteblivit på 
grund av inställda eller framflyttade evenemang. Flera av restriktionerna började inför och under sommaren 
minska vilket öppnade upp möjligheten att köpa biljetter till skärgårdstrafiken och Destination Gotland. 
 
Exponering av besöksnäringsaktörers material 
På Västerviks turistbyrå exponeras material från lokala besöksnäringsaktörer och information om underlättar 
besöket på destinationen. Digital information delas i sociala medier och publiceras på vastervik.com.  

Informationstavlor i Västerviks kommun 
Västervik Framåt ansvarar för innehållet till 56 
informationstavlor, 22 ortstavlor, 19 skärgårdstavlor, 8 
landsvägstavlor och åtta Gotlandsterminalstavlor. Med 
utgångspunkt i 2019 års inventering fortsatte arbetet våren 
2021 med att inför säsongen byta ut vissa av skyltarna. 
Västerviks kommun ansvarar för infrastruktur, markupplåtelse, 
fysiskt genomförande, eventuella bygglov med mera. Arbetet 
fortlöper under hela 2021. 

Externa samarbeten med 
grannkommuner och regionen 
Ett samarbete mellan turistbyråerna i Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred med syftet erfarenhetsutbyte i 
frågor som direkt rör turistbyråernas operativa verksamhet har fortsatt haft kontakt och möten inför 
sommarsäsongen 2021. Under våren genomfördes ett nätverksmöte i Västervik för att fördjupa den relation vi 
har tillsammans genom det geografiska läget. 
 
På initiativ av Västervik Framåt, med finansiering av Region Kalmar län, bjöds regionens turistbyråansvariga 
in till Västervik för att diskutera turistbyråfrågor och dela erfarenheter från respektive destination/kommun. 
Under mars månad 2021 genomfördes ett första ERFA-möte i gruppen, möter genomfördes digitalt med 
ambitionen att i framtiden kunna genomföras fysiskt.  



Halvårsrapport 2021 
 

Västervik Framåt AB    21   

Tilläggsuppdrag  

Projekt Skärgårdstrafiken 
År fyra inom ramen för det förstärkta arbetet med marknadsföring och att digitalt tillgängliggöra bokningen 
av skärgårdstrafik med utgångspunkt i den bokningsfunktion vi arbetade fram för tre år sedan (i-Ticket) 
innehållande bokningsmöjligheter skärgårdstrafiken. 

Uppdraget med att ta fram en ny varumärkesidentitet för skärgårdsbåtarna fortsatte under våren då båten 
Kung Märta var färdigställd och skulle gå i trafik. Bland annat sattes nya digitala skärmar upp ombord. 

Fortsatt arbete med marknadsföring av tryckta produkter/annonser samt digital annonsering via Facebook och 
MatchAds (digitala sajter). 

Projekt Marknadsföring Gotlandstrafik 
Det gemensamma samarbetet med Destination Gotland har fortsatt. Destination Gotland gick in 2021 med 
ambitionen att trafiken Västervik–Visby skulle gå av stapeln. Däremot var de ganska försiktigt inställda till 
marknadsföring då klimatet på Gotland avseende att locka turister var något försiktigare. Det gjorde att 
marknadsföringen i sig kom i gång ganska sent, i maj. Vi initierade tillsammans med Destination Gotland 
och Hallens Buss en shuttlelinje som gick från Gränsö, via centrum och Västervik Resort till färjeterminalen 
veckorna 28-31. Kampanjen som genomfördes nationellt gjorde Västervik Framåt och Destination Gotland 
tillsammans med en gemensam budget. Utfallet av trafiken har varit bra. En tillväxt om 3 % av passagerare 
jämfört med 2019. Det med en begränsad passagerarkapacitet om 60 % från starten, som höjdes till 80 % 
någon vecka in i juli. 

 

Projekt Visfestivalen live + nationell marknadsföring 
Västerviks kommun gav Västervik Framåt i uppdrag att arbeta med en livesändning av Visfestivalen samt en 
förstärkning av destinationsmarknadsföringen. Visfestivalen live sågs av drygt 16 500 unika tittare. En siffra 
som är rimligt att multiplicera med 4. Västervik Framåt skötte projektledningen av produktionen och anlitade 
ÖstMedia för att bistå med livesändningen. Produktionen innehöll en rad varumärkesrelaterat innehåll för att 
stärka destinationen. Dels i form av filmen Hitta hem för att locka till inflyttning, men också gäster från 
besöksnäring och politik för att diskutera utvecklingen av Västervik. Den förstärka destinationsmarknads-
föringspengen lades ihop med den redan fasta summan Västervik Framåt har för att marknadsföra mot 
turister. Ett tillskott som gjorde att vi kunde göra tv-reklam samt satsa på outdoor- och weekend-
marknadsföring som inte ligger under just högsäsong. 
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En film för alla som är nyfikna att flytta till Västervik. 
Här får du en snabbkurs om Västervik, en överblick på 
bostads- och arbetsmarknaden och studieutbudet samt 
en härlig inblick i det rika fritidslivet i Västervik. 
Länk till filmen. 
 
 
 
 

 

Övriga uppdrag och projekt  

Tillväxtdagen  
Tillväxtdagen är Västervik Framåts största produkt som till 100 % finansieras av sponsorsinsatser och 
deltagaravgifter från besökare. Tyvärr fick vi även 2021 skjuta fram Tillväxtdagen och den kommer att 
genomföras 1 juni 2022. 
 
Vi kommer i stället genomföra en halvdag – Framåt Västervik – med föreläsning av Per Schlingmann, en 
politikerutfrågning kring infrastrukturutmaningar tillsammans med Västerviks Företagsgrupp, samt 
näringslivsnyheter med bland annat Pär Svärdson, den 7 september på Gränsö Slott. Det blir lunch, mingel 
och ett bra program för 100 personer. Programmet kommer även att sändas digitalt via Facebook. Delar av 
programmet finansieras av Tjustbygdens Sparbank.  

Västervik Citysamverkan  
Företagen inom Västervik Citysamverkan hör till de verksamheter som påverkats mest av coronapandemin. 
Det har dock skiftat väldigt mycket mellan branscher och även över tid. 
 
Våren präglades av att hjälpa företagen att hitta sätt att få kunderna att stötta det lokala på ett tryggt sätt. 
Många företag har ställt om och hittat kreativa lösningar. Årets första månader var tuffa för ett stort antal 
branscher, men i takt med att vaccinationerna tog fart blev det allt bättre och sommaren inleddes på ett 
fantastiskt sätt med många besökare och kunder som övernattade, åt, drack, handlade och tog del av stadens 
utbud. Citysamverkan har haft en viktig roll som nav i det snabba förändringsarbetet.  
 
Några exempel på aktiviteter som gjorts: 

– Marknadsföringskampanj med tips på hur man kan stötta det lokala på tryggt sätt. Sociala media, 
digital annonsering, printannonser med mera. 

– Det stora tekniksprånget innebär en snabb övergång till onlinehandel men påverkan på försäljningen 
i de fysiska butikerna. Arbetet fortgår med att hjälpa de fysiska butikerna att ställa om till kundernas 
förändrade beteende.  

– Marknadsföringskampanj leta online och handla lokalt. 

– Några coronaanpassade evenemang och aktiviteter har genomförts; bland annat en shoppingvecka 
med fokus på att stötta det lokala och möjlighet att vinna presentkort på kvitton 

– Presentkortskampanjer tillsammans med butiker och arbetsgivare. 

– Citykompetens – gratis onlineutbildningar  

– Under pandemin sänktes medlemsavgifterna. Detta gav en positiv effekt då flertalet nya medlemmar 
anslöt sig till Citysamverkan.  

https://youtu.be/GufR_HtUiks
https://youtu.be/GufR_HtUiks
https://youtu.be/GufR_HtUiks
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Handelns utveckling i Västerviks kommun 
Siffrorna för 2020 presenteras först 2021 och de visar glädjande nog på att Västerviksbor varit extra duktiga 
på att stötta sin lokala handel jämfört med många andra platser. Detta trots att 2020 var ett tufft år på väldigt 
många sätt. Och för vissa segment var det extra jobbigt. 
 
Västerviks handelsindex ökade med två enheter från 2019 (från index 92 till 94 - den gröna linjen) och hela 
ökningen stod sällanköpsvaror för (från index 72 till 77 - röd linje, blå linje är dagligvaror). Den totala 
omsättningen för handeln i kommunen ökade faktiskt med 46 miljoner (total omsättning var drygt 2,3 
miljarder). Källa: handelsfakta.se 

 
 
 

 

Verksamhetsplan 
Arbetet inom Citysamverkan följer en årlig verksamhetsplan som fastställs av styrgruppen. Det första halvårets 
aktiviteter har även våren 2021 fått en annan karaktär än ett normalt år. 
Under denna tid har vi, trots rådande pandemi, haft många säkrade möten med medlemmarna för att få deras 
syn på tillvaron i företagen. Vi har därigenom hittat vägar till stöd och utveckling. 

Processledning 
Processledning handlar om allt från gatumiljö och tillgänglighet till trygghet och attraktivitet. Här är 
Västervik Framåt länken mellan näringslivet och kommunen och står för strukturen i samverkan, det vill säga 
bjuder in till möten och ser till att frågor tas vidare till rätt forum och samordnar ärendena.  
 
Prioriterade frågor under våren har varit: 

– Dialog och länk mellan kommunen och restauranger kring avgifter för uteserveringar, tillfälliga 
parkeringar för avhämtning med mera. 

– Torgens innehåll. 

– Säsongsbelysning; ljussättning av staden. 

– Komma vidare med gatunamnsskyltar och kvartersnamn. 

Centrumledning 
Centrumledaren har lagt mycket tid på dialog med företag och hitta vägar att nå ut till kunder. Ett stort antal 
nya företag har blivit partner i Citysamverkan då behovet av att vara en de i större sammanhang upplevs 
viktigare än någonsin.  

https://handelsfakta.se/handeln-sverige/
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Marknadsföring och information 
Ett normalt år handlar marknadsföringen till stor del av att synliggöra evenemang och aktiviteter. I stället har 
fokus lagts på att handla lokalt, lyfta fram öppettider, erbjudanden och det lokala presentkortet. Via annonser, 
affischer, flyers, ljusskylt, sociala media, webb och mycket mer. Ökat fokus på Instagram och digital 
annonsering. Information om citysamverkans arbete kommuniceras också och en shoppingkarta har tryckts. 

Presentkort 
Västervik Framåt administrerar ett lokalt, elektroniskt presentkort som kan lösas in för shopping, restaurang, 
kafé, hotell, service och nöjen hos cirka 100 företag i Västervik och Gamleby. Satsningen på marknadsföring 
av presentkortet som inleddes 2020 har fortsatt 2021 med hjälp av projektpengar från regionen. Flera stora 
arbetsgivare har beställt kortet som jubileums eller sommargåva till anställda, använt i kundkampanjer och på 
olika sätt varit med och stöttat det lokala. 

Omvärld 
Under pandemin har det nationella nätverkandet blivit viktigare än någonsin. Centrumutvecklare från hela 
landet hjälps åt och delar med sig av tips och lösningar. Detta genom nätverket Sveriges Centrumutvecklare. 
Under våren har det varit frågor kring kompetensutveckling, gemensam ansökan från 35 städer till 
Tillväxtverket (som tyvärr fick avslag), nationell upplysningskampanj för att stötta lokalt, 
presentkortslösningar, aktiviteter, stöd till verksamheter mm.  
Fastighetsägarna GFR, Svenska Stadskärnor och Svensk Handel är ytterligare några av de vi samverkar med 
och inspireras av. Vi är representerade i styrelsen för Svenska Stadskärnor samt i juryn för Årets Stadskärna. 

Projekt 
Partnernas satsade slantar växlas upp med projektpengar. Inför 2021 beviljades från Region Kalmar län  
finansiering till genomförande av projektet Handel & service i en digitaliserad värld och samt till projekt 
Marknadsföring av lokal handel i Västerviks kommun. Till det senare har även Västerviks kommun beviljat 
113 000 kronor i medfinansiering. 

Projekt Handel & service i en digitaliserad värld  
Hösten 2020 beviljades 406 000 kronor från Region Kalmar län till genomförandet av Handel & service i en 
digital värld. Projektet inleddes 2020, men merparten av aktiviteterna genomförs 2021 och 2022. 
En helhetslösning ska skapas för handel- och serviceföretag som vill implementera digitaliseringen i sina 
verksamheter. Projektet innehåller utbildning, material och lotsning till digital rådgivning. 
 
Projektet har under första halvan av 2021 varit med och marknadsfört och arbetat för att få deltagare att starta 
sin digitala resa med Citykompetens, en digital läroplattform. Här har vi under första halvåret fått in 25 
deltagande företag. Dessa ska sedan följas upp under projektets gång för att fortsätta sin digitala resa. 
Projektledning av framtagandet av en ny sida på vastervik.com/shopping där alla handelsföretag ska finnas 
synliga med en egen sida. Detta har tagits fram för att höja vår digitala nivå och tillgodose deltagarna med en 
digital samlingsplattform. Detta ses som en morot för deltagande företag i projektet och som ett komplement 
till deras digitala utveckling. Övergripande målet i projektet är att höja den digitala mognaden av våra handel- 
och serviceföretag och att de ska finnas synliga digitalt. Med hjälp av denna plattform har vi skapat verktyget 
för dem att synas och de kommer själva fylla innehållet genom att bli mer aktiva digitalt.   
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Projekt Marknadsföring av lokal handel i Västerviks 
kommun 
Västervik Framåt har fått 240 000 kronor i projektmedel från Region Kalmar samt 113 000 kronor i 
medfinansiering från Västerviks kommun för att marknadsföra lokal handel i Västerviks kommun. Under 
våren har marknadsföring och kampanjer gjorts för Västerviks och Gamlebys presentkort, tips på hur man 
kan leta/handla online lokalt samt uppmaningar att stötta den lokala handeln. En ny sida för butiksutbudet 
med koppling till Google håller på att skapas. 

Projekt Regional Trendspaning 
Västervik, Kalmar och Oskarshamn har fått 200 000 kronor i projektmedel från Region Kalmar län för att 
genomföra en regional trendanalys för framtidens handelsplatser. Projektet samordnas av Västervik Framåt. 
Trendspaningen ska ta fram ett lokalt och regionalt anpassat underlag för att bygga framtidens stad och 
handelsplats som kan användas av deltagande kommuner, lokala fastighetsägare och näringsidkare. 
Inom projektet görs följande:  

– Sammanställning av trendrapporter, statistik och information i dialog med nationella organisationer.  

– Digital enkät till kommuninvånare. 

– Digitala enkäter, telefonintervjuer och lokala dialogmöten med fastighetsägare, näringsidkare och 
berörda tjänstemän och politiker. 

– Extern bedömning av platserna och sammanfattande analys. 

– Analysen ska presenteras hösten 2021. 

Projekt Den framtida staden (Stadslivsanalys) 
Stadslivsanalysen finansieras med 100 000 kronor från Västerviks kommun, 100 000 kronor från 
Fastighetsägarna GFR och 20 000 kronor från Stiftelsen Köpmannaförbundet. Analysen är ett uppdrag från 
kommunstyrelsen som bygger på skrivelser från handelsnätverket och föreningen Fastighetsägare i Västerviks 
stad. Uppdraget genomförs tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. En konsult har upphandlats som 
precis startat arbetet. Projektet ska titta på: 

– En bild för vad staden och stadskärnan ska kännetecknas av i framtiden; Utbudet, stråken, innehållet 
samt tätheten av bostäder, utbildning, verksamheter och besökare. 

– Underlag för en handels- och etableringsguide med nuläge och behov de närmaste 10–30 åren inom 
Västervik tätort.  

– En visionsbild för stadskärnan  

– Principer och underlag för hur en tät stad kan byggas och vilka dess positiva effekter kan bli.  

– Blir ett underlag till FÖP (Fördjupad Översiktsplan) för att kunna utveckla en attraktiv stad.  
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Gamleby Bysamverkan
Västervik Framåt har avtal med Gamleby Företagarförening (GFF) angående Gamleby Bysamverkan som 
bygger på liknande upplägg som Västervik Citysamverkan. 

Uppdraget omfattar processledning för att genomföra handlingsplanen för BID, evenemangsledning, 
information och marknadsföring, omvärld − möjlighet för medlemmar att delta på föreläsningar, utbildningar 
med mera samt att växla upp medlemmarnas insats i projekt. Dessutom har GFF:s medlemmar möjlighet att 
ta emot det elektroniska presentkortet.

Västervik Framåt har anlitat en byledare som är lokaliserad i Gamleby. Byledaren jobbar med planering, 
genomförande och marknadsföring av evenemang och aktiviteter tillsammans med byledargruppen och är 
kontaktperson för medlemmar. 

De fortsatta coronarestriktionerna
innebar att de flesta event inte kunnat 
genomföras. Vissa shoppingdagar med 
alternativa lösningar har ändå kunnat 
bli av. Bland annat vid Alla hjärtans
dag och Lokala handels dag. Vid dessa 
till fällen har även trimbingo ingått. 
Dessutom har shoppingspelet, 
Byspelet, tagits fram med presentkort 
som vinster. En ByQuiz genomfördes 
under sommaren.

Fokus har återigen legat på att 
marknadsföra det lokala utbudet och de 
kreativa lösningar och erbjudanden 
som föddes ur krisen; till exempel takeaway, hemkörning och onlineförsäljning.  Marknadsföring har skett
genom helsidor i Västerviks-Tidningen och i Gamlebyplatsen, presentationer av medlemsföretag i sociala 
media, tryckta och digitala affischer med budskap Handla med kärlek − handla lokalt och erbjudanden från 
medlemmar på vastervik.com/gamleby. Presentkortskampanjer har också genomförts, bland annat med ett 
stort presentkort togs fram för att använda som marknadsföring. Filmer har spelats in med budskap att stötta 
lokala verksamheter. En kampanj med bykärlek som både visats på sociala medier och i Västerviks-Tidningen. 
Vägbygget som pågår i centrala Gamleby har också Byledaren jobbat med, bland annat genom att se till att 
extra skyltar och information kommit upp.

Skyltar och shoppingkartor har satts upp på flera håll i Gamleby, shoppingkartor har tagits fram och skyltning 
är uppdaterad vid E22:an och 35:an. Byledaren har dessutom jobbat med att rekrytera flera nya medlemmar.

Projekt Evenemang Året runt
2019 beviljade Tjustbygdens Sparbank 350 000 kronor till att under tre år genomföra några evenemang i 
samverkan med lokala företag, föreningar och organisationer. 
Under första halvåret av 2021 har inga evenemang genomförts inom ramen av projektet Evenemang Året 
Runt. Outdoorfestivalen planeras för 2022. Hasselörodden, Konstrundan och Julmarknader i Västervik och 
Gamleby planeras för andra halvåret 2021.
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Projekt Visfestivalen på stan 
En analys av kringaktiviteterna på stan under Visfestivalsveckan gjordes i början av året. Analysen inleddes 
med enkät om hur Västerviksborna ser på arrangemanget. I stora drag uppskattas det mycket och det 
viktigaste är gott om uteserveringar och musikunderhållning på scen. Barnaktiviteter och matutställare är 
också uppskattat. Det som fick mindre röster är övriga utställare. Även restaurangerna fick säga sitt och de 
upplevde att kringaktiviteterna har en viktig funktion och då gärna musik på scen och barnaktiviteter. 
Önskemål fanns från flera att utöka uteserveringar. Butikerna är inte lika direkt berörda, men de vittnade om 
hur viktiga Visfestivalsdagarna är för dem. Utifrån detta skapades tillsammans med samhällsbyggnadskontoret 
och Västervik Miljö & Energi en långsiktig struktur för Visfestivalen på stan med en tydlig fördelning mellan 
organisationerna. 

Projekt Sagobyn 
Västervik Framåt har på uppdrag av Gamleby Företagarföring projektmedel från Tjustbygdens Sparbank för 
evenemanget Sagobyn i Gamleby. Evenemanget har ställts in 2021 och föreslås genomföras 2022. 
 
 

Affärspartner 
 
215 företag av kommunens företag har valt att bli affärspartner till 
Västervik Framåt. Som affärspartner utvecklas företaget tillsammans 
med näringslivet i Västervik och blir en viktig del av vår kommuns 
tillväxtarbete. Partnerskapet visar också att man tror på och stöttar 
vårt arbete och genom detta ger Västervik Framåt mandatet att 
företräda näringslivet i kommunen.  
 
Partnerskapsavgiften används bland annat till medfinansiering av 
projekt och kan på så vis växlas upp och göra större nytta.  

vastervikframat.se/affarspartner 

 



Halvårsrapport 2021 
 

Västervik Framåt AB    28   

Ekonomirapport 2021-01-01−2021-06-30  
 
I diagrammet nedan visas intäkter från Västerviks kommun och övriga finansiärer, samt kostnader i respektive 
uppdrag och projekt.  

Fokusområde 1–6 
Det största uppdraget är kopplat till Västerviks kommuns näringslivsstrategi och fokusområde 1–6 och 
omsätter på 6 månader totalt 8 168 tkr varav kommunen står för 47% och näringslivet 43%. Per 
halvårsskiftet visar uppdraget på ett underskott om ca 367 tkr vilket beror på att intäkten från Västerviks 
kommun faktureras 1/12 del per månad, men kostnaderna framför allt för marknadsföring till stor del ligger 
under våren och sommaren.   
 
Inom uppdraget ryms:  

− Nätverkssamordning 

− Företagsutveckling och rådgivning 
− Inflyttarservice 
− Etableringsarbete 
− Innovations- och integrationsarbete 
− Samverkan skola/näringsliv 
− Destinationsutveckling 
− Turismmarknadsföring 
− Evenemangssamordning  
− Marknadsföring av varumärket Västervik 

Turistinformationstjänster 
Det näst största uppdraget är Turistinformationstjänster som omsätter 524 000 kronor på 6 månader. Utöver 
det kommunala uppdraget är en liten del intäkter i form av provisioner och försäljning i turistbyrån. Här står 
Västerviks kommun för hela intäktssidan och per halvårsskiftet visar uppdraget på ett överskott om ca347 tkr, 
detta beror till stor del på att sommarpersonlens löner, samt kostnader för uppdatering av skyltmaterial inte 
debiteras förens i juli och augusti.   
 
− Inom uppdraget ryms:  

− Drift av en året-runt-öppen turistbyrå 

− Fem InfoPoints med extern personal 
− Underhåll av 56 informationstavlor 
− Service via chatt, telefon, e-post och sociala medier 
− Utbildning och kontakt med besöksnäringen i Västerviks kommun 
− Digital turistbyrå på vastervik.com  
− Tryckta besöksguider med olika teman 

 
Se grafer på nästa sida. 
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Fokusomr 1-6 enligt avtal Turistinformation enligt avtal
Varav från Västerviks kommun 210101-

210630 4646388 855124

Totala intäkter 210101-210630 7801097 870233
Totala kostnader 210101-210630 8167799 523655
Resultat 210101-210630 -366702 346578
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Näringslivsfakta Västerviks kommun  
2021-06-30. 

(Källa: UC Selekt juli 2021) 
 
I Västerviks kommun fanns vid halvårsårsskiftet 2021 totalt 3 443 företag och 3 802 
arbetsställen.  

Nystartade företag 
Totalt startade 99 företag första halvåret 2021. Jämfört 
med samma period under 2020 har det startat 13 flera 
företag (+15 %) under första halvåret 2020. Ett resultat 
vi får gå tillbaka 6 år för att hitta.  
 
Västervik har 34,3 % andel nya företagsledare som är 
kvinnor jämfört med rikssnittet 35,1 %. 

Nettotillväxt och konkurser 
Under våren 2021 hade vi en nettotillväxt på totalt 37 företag (+1,1 %) jämfört med en ökning på 33 
företag 2020 (+1,0 %). Antal konkurser under 2020 var 11 jämfört med 15 under första halvåret 
2020 (-27%). 

Branschfördelning 
Västerviks kommuns företag skiljer sig från riket främst inom två branscher: Tjänsteföretag -12,3 % och 
Jord, Skog och Energi +10,51 % jämfört med rikssnittet. Den största sektorn Tjänsteföretag innefattar 
företag som erbjuder tjänster inom bland annat IT, ekonomi, reklam, juridik, försäkring, uthyrning av 
fastigheter och maskiner, resor, städning, kropps- och hårvård.  

 
 



Halvårsrapport 2021 
 

Västervik Framåt AB    31   

Alla företag – största AB  
AB med huvudkontor i Västerviks kommun, 10-i-topplista. Rangordnas efter omsättning enligt senaste 
bokslut. Förändring mot föregående bokslut finns inom parentes.  

 

Alla arbetsställen –största arbetsplatserna  
Största arbetsplatserna i Västerviks kommun oavsett huvudkontor, filial och juridisk form, anges i 
storleksintervall.  

 
 

Västerviks kommun har lite högre andel enskilda näringsidkare jämfört med rikssnittet (+5,3 %) 
medan andelen aktiebolag är 6,0 % lägre än för riket. Andelen aktiebolag har ökat något. 

 




