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Resumé
Hösten 1998 anhölls hos Internet-ansvarige om,
att från kommunens domän www.vastervik.se
på lämpligt sätt länka till  www.tjust.com  på
samma sätt som andra länkar som då fanns. På
www.tjust.com  finns inslag om näringsliv, tu-
rism, organisationer och historia i Tjust. Väster-
viks historia finns i form av ”Årtal i Tjust” och
”Årtal i Västervik”. En del andra socknars histo-
ria finns på motsvarande sätt.
Svaret var först positivt men ändrades till avslag.
Som anledning angavs att där fanns fel.

Den 28 januari i år upprepades begäran skriftligt
till Barbro Friberg och Ernst Zryed.  ”Enda sättet
att bli av med fel är att rätta dem. Men det går inte
om jag/vi inte får reda på vilka de är…. Jag ber
kommunen länka till www.tjust.com.”

Svaret gick ut på att man inte hade tid att göra
sådana anteckningar. ”Då får du vända dig till
mina chefer och begära anslag”, sa Barbro Fri-
berg.

Man kan tycka, att om det finns tid att sätta en
tjänsteman att granska ett material så bör det
också finnas tid att förse tjänstemannen med
papper och penna så att påträffade fel kan anteck-
nas. Men oj, så trögt de e. Rätta behöver tjänste-
mannen inte göra, det klarar vi själva.

Vi yrkar att KS  anslår medel motsvarande två
timmar arbete vilket är fullt tillräckligt för det
merarbete som själva antecknandet innebär.
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Till
Västerviks kommuns Kommunstyrelse
För information:
Regionförbundet, Bygderådet, Glesbygdsverket, Roxx AB, ALMI Oskarshamn.

Principer
En kommunal tjänsteman sa, ”det är nog för att de
tänker göra något liknande själva och de vill inte
ha konkurrens”. De anförda skälen är i så fall,
som så ofta i Västerviks kommun, en förevänd-
ning för något annat skäl som man inte vill uppge.
Mycket riktigt. Någon månad senare kom en
artikel med del av Västerviks stads historia upp
på kulturförvaltningens domän.

Fråga 1  Kommer även kommunens övriga 15
socknarnas historia att arbetas fram av den kom-
munala ekonomin och presenteras under
www.vastervik.se?

Erbjudande  FörTjust erbjuder plats på
www.tjust.com/vastervik/  för Västerviks histo-
ria om KS finner att den sortens material inte
tillhör den Kommunala ekonomin.

Efter ändringar finns nu på kommunens server
webbsidor och portal för Visfestivalen och
Kunskapskällan.

Fråga 2   När tillhandahåller kommunen webbsidor
och portal till organisationer i den sociala ekono-
min och näringsliv? Bedriver kommunen
serverpool och webbhotellverksamhet?

Från kommunens domän finns länkar till:
Almviks tegelbruksmuseum
Överums Bruksmuseum
Några hyresvärdar
Fastighetsmäklare
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Skonaren Linnéas webbsida
Ankarsrums durspelsstämmas webbsida
World-Waters domän
Företagsfakta  AB
samt några till.

Fråga 3  Varför finns länkar till just dessa och inte
samtidigt till hundratals domäner och webbsidor
med likartad dignitet och betydelse för kommu-
nen?

Vi yrkar
att det utfärdas en genomtänkt och lättförståelig
policy för gränsdragning mellan den politiska-
och den sociala ekonomin och att likhet gäller
före och efter Mommehål.
Vi yrkar
att det införs lämpliga länkar från kommunens
domän till och in i  www.tjust.com.

Inbjudan
Domänen  www.tjust.com  skiljer sig från alla
andra domäner genom att den inte är till för något
företag eller organisation. Domänen är till för
bygdens utveckling och bygdens befolkning och
tillhör således den sociala ekonomin enligt EU:s
definition. Domänen  www.vastervik.se  är till
för den politiska/kommunala ekonomin med
samma synsätt. Den sociala och den kommunala
ekonomin behöver varandra för att bygden skall
kunna utvecklas bra, men oj så trögt de e.
Hela det här ärendet är en uppvisning i kommu-
nal ineffektivitet och bristande samarbetsvilja.

Kostnaderna för drift och utveckling av
www.tjust.com  är för närvarande ca 4000:- per
månad och finansiering sker genom sponsorer
och privata bidrag. Ideellt arbete tillkommer.
Fråga 4  Hur stor är månadskostnaden för att
driva och utveckla domänen www.vastervik.se?

Vi inbjuder kommunen till Internetsamverkan.
Formerna för hur det kan ske är otaliga. Vi
nämner Bräkne-Hoby och Ucklumbladet (se DN
990512) som två exempel på avancerad
Internetanvändning i den sociala ekonomin. För
att det skall bli möjligt behövs kommunalt stöd
och en försäkran från kommunens sida att man
inte kommer att  ‘sparka undan benen’  för
initiativet genom att göra något liknande i den
kommunala ekonomin.

Vi yrkar
att kommunen stöder verksamheten genom att
ansöka om bidrag från EU och andra källor för
verksamheten. Vi behöver kommunens hjälp som
‘bidragsjägare’ eftersom vi inte själva har den
kompetens och de resurser som erfordras för att
effektivt söka bidrag.
Verksamheten har ett syfte men inget mål. Det är
således en verksamhet men inte ett projekt.

Lars Cornell
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