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Till

Regeringen
attention Mona Sahlin
registrator@industry.ministry.se
Kopia: Glesbygdsverket, Länsstyrelsen i Kalmar,
Regionförbundet i Kalmar, Västerviks kommun co A
Bohman och H Hjalmarsson, Bygderådet i Kalmar län,
ALMI Oskarshamn, Blankaholms Utvecklingscenter,
info@itkommissionen.se.

- Västerviks kommun är sydsveriges största
med nära 40 000 invånare varav hälften bor i
staden Västervik med ca 8% av kommunens
yta. Arbetslösstatistik finns inte sockenvis, men
vi tror att den är dubbelt så hög på landsbygden
som i staden. Västerviks stad skulle inte tillhöra
stödområde 5b om den inte hade sin landsbygd.
Trots det satsas avsevärt mer på stadens utveck-
ling än på bygdens.

- Storkommunen bildades 1971 genom sam-
manslagning av  16 socknar. Motsättningar
uppstod och ett försök att dela kommunen gjor-
des för några år sedan.

Nu har fem partier motionerat om att ändra kom-
munens namn för att få till stånd attitydändringar,
bilaga 6.

- Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, dvs sociala
åtgärder för arbetslösa får mycket uppmärksam-
het och bidrag och engagerar många kommunala
och statliga tjänstemän. Utveckling får ingen upp-
märksamhet och ansökan om bidrag för utveck-
ling avslås regelmässigt, ”ej tillräcklig
arbetsmarknadspolitisk effekt” är en förekom-
mande avslagsmotivering. Därför är arbetslöshe-
ten konstant hög i vår kommun och utflyttningen
oroande.

Regeringen har satsat stort på landets IT-utveckling. Nu komplette-
ras det med särskild satsning för IT i glesbygd.  Ett stamnät med 100
Mb/s och 2 Mb/s fast till slutkund upphandlas i Kalmar län. Det
behövs skickliga människor som hjälper till. Nyligen har 3.7 Milj kr
anslagits till IT-växthus i Kalmar läns 5b område. Samtliga kommu-
ner utom en, Västerviks kommun,  har tackat ja. Arbetsförmedlingen
i Västervik avvisar medverkan.

En politiker förklarade vid Glesbygdsverkets generaldirektör Pia
Enochsson besök i Västervik 1999-06-08.  ”Anledningen är att
Arbetsförmedlingen satsat på IT-växthus i Västerviks stad och det
blir som vanligt inget över åt landsbygden”.

Vi är eniga om, att man kommer längre med att lirka med stadens
tjänstemän än konfrontation. Men det finns inte mer tid för lirk.
Verksamheten har startat och uttagning pågår.

Det här är ett nödrop om snabb hjälp från eldsjälar i Tjusts glesbygd.

Fakta

Från föreningen

www.tjust.com
Ostanvik 20

59493 Gamleby
0493-67074

laco@telia.com

B R Å D S K A
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- Enligt tidningsartikel (Bilaga 5) säger
arbetsförmedlingens chef  “AF’s främsta upp-
gift är att satsa på de lågutbildade”. Men ingen
får jobb på de lågstående IT-kurserna, främst
Windows och Office, där kursutbudet är dub-
belt så stort som behovet. Den kursverksamhe-
ten har mer social karaktär. För att skapa arbets-
tillfällen behövs högre utbildning och av annan
sort. En Linuxserver får man till tredjedelen av
kostnaden för en NT-server, Linux växer så det
knakar medan NT inte är tillräckligt säker för
elektronisk handel. Förvaltning i USA ratade
nyligen NT av det skälet och valde Linux. Var
finns kursutbudet?
Det finns två fullgoda alternativ till Office,
StarDivision och Corel Office som båda har
väsentligt lägre pris och som är virussäkrare.
Somliga kommuner har tecknat avtal. Var finns
det kursutbudet i vår kommun?
Västerviks kommun har drabbats av IT-sam-
ordning som fått IT-kompetensen att fastna på
en låg och dyr nivå.

- Vidare säger Gisela Wahlberg, chef för arbets-
förmedlingen i Västervik, att ansökan avvisats
för att projektet (se bilaga 4) vänder sig till
näringslivet. Uttalandet avslöjar bristande in-
sikt i vad Internet och vad projekt är. I Internets
ändpunkt finns aldrig näringsliv, ett företag
eller organisation. Där finns endast människor i
olika samhällsroller; skolbarn, deras föräldrar,
lärare, företagare, hantverkare, pensionärer, in-
genjörer, läkare - ja alla. En kan på dagen vara
lantbrukare, på kvällen elev och på söndagen
ornitolog.

- Gesela Wahlberg säger sig ha stöd för sitt
beslut att avvisa IT-växthus i arbetsförmedlings-
nämnden. Det är inte så märkligt eftersom nämn-
den består av 13 ledamöter där alla utom två
kommer från staden. Av åtta ersättare kommer
sju från staden. Lägger man därtill att alla vet
vad  ’arbetsmarknadspolitiska åtgärder’  är
medan få har erfarenhet och kompetens i områ-
det utveckling och tillämpad IT,  förvandlas
uttalandet till ett tragiskt skämt.

- Regionförbundet skriver på första sidan i sin
broschyr HANDLINGSPLAN,  SYSSELSÄTT-

NINGSPAKT  I  KALMAR LÄN  så här:  Långsik-

tiga arbeten är bättre än kortsiktig sysselsättning.
Det är motsatsen till Gisela Wahlbergs e-mail
(bilaga 3):  ... ser vi  till det arbetsmarknads-
politiska värde ...   och Weikko Kärkis ... ej
tillräcklig arbetsmarknadspolitisk effekt ...  vilket
i båda fallen betyder att man prioriterar artificiell
sysselsättning framför utveckling. Det är därför
arbetslösheten förblir hög och utflyttningen stor i
vår kommun.

- Utveckling förutsätter  hos oss att  många föränd-
ringar genomförs.
 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder hindrar sådana
förändringar och därför går många i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder år efter år utan
att få riktiga jobb.
Nyligen motionerade fem partier om att ändra
namnet Västerviks kommun till Tjust, bilaga 6.
Det är ett försök att ändra beteenden och attityder
så att landsbygdens utveckling får bättre villkor.
Gamleby hamn har på ett flertal sätt bättre läge än
Västerviks. Men den är nu så förfallen att den
stängts. Det skulle inte hänt om den legat i Väster-
vik.
En arbetslös i norra kommundelen klagade över att
hon måste åka mer än tio mil till Västervik för
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ”det blir inget kvar
att leva av”. Hon fick då till svar att hon fick skylla
sig själv eftersom hon envisades att bo i glesbygd.
Även om det är enstaka händelser kan exemplen
mångfaldigas och visar problemen.

- Staden har nytta av en levande bygd men bygden
förtvinar under en överstark stad.

-  Olika regler gäller för stad och bygd vid gräns-
dragning mellan kommunal- och social ekonomi.
Kommunstyrelsen och Glesbygdsverket fick i april
en förfrågan i ärendet. Svar har ännu ej erhållits.
I staden ombesörjs mycket av avlönade tjänste-
män och kostnaderna finansieras med skattemedel
och bidrag. På landsbygden får motsvarande skö-
tas med enskilt initiativ, ideellt arbete och i stor
utsträckning privat finansiering. När landsbygde-
befolkningen vill ha något gjort måste de be om
pengar av tjänstemännen i Västerviks stad. Det
blir alltid konflikt, eldsjälarna ger upp och de
kompetenta flyttar härifrån.

- Jag vet att i det här brevet lyser min ilska och
besvikelse igenom. Men varför skulle jag dölja
det?
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LÄS MER:
http://naring.regeringen.se/propositioner Betänkande från IT infrastrukturutredningen
           _mm/sou/pdf/infrastr.pdf Bredband för tillväxt i hela landet
http://naring.regeringen.se/it.htm Regeringens program för IT
www.tjust.com Om Tjust
www.tjust.com/tj/ Tjusts historia
www.tjust.com/fortjust/1999/ Aktuell debatt
www.tjust.com/lofta/historia/orgel.htm Om Lofta kykrorgel

BILAGOR:
1 Ansökan
2 Annons
3 E-mail med arbetsförmedlingen i Västervik
4 Projektkompetens
5 Reportage i Västervikstidningen
6 Motion om namnändring fem partier

Yrkande
1- Jag ber dig Mona att mycket snabbt agera så
att vi får fram det kapital som erfordras så att
också Tjust kan få del av den utbyggnad av
höghastighetsnät som pågår. Vi har varken kom-
petens eller kapital att jaga bidrag, men jag
hoppas att det finns någon som kan hjälpa oss.
Av våra kommunala och statliga tjänstemän
brukar vi inte få den hjälpen och varje gång vi
söker bidrag kostar det oss flera tusen kronor
som vi inte har.
Kursen börjar omkring 1:a augusti och varar ett
år och uttagning pågår nu.

2- Jag ber om hjälp att lösa de motsättningar
som finns mellan stad och landsbygd i vår
kommun med syfte att få en levande landsbygd.

Kommundelning borde inte vara nödvändig, men
om inga förändringar sker blir det enda utvägen att
hindra att samhällen som Överum, Ed, Gamleby
och landsbygden däromkring förtvinar.

3- I Västerviks kommun råder en stark jantekultur,
det är omvittnat. Därutöver finns inslag av bruks-
kultur, ren landsbygdskultur, dominant skolkultur
och en föreningskultur som inte alltid är så bra. Av
’gnosjöanda’ syns några få spår. Nutidskulturen
håller många för att vara huvudanledningen till
bygdens problem. Det vore därför både angeläget
och intressant att kartlägga den.
Jag yrkar därför att Regeringen tar initiativ till en
kulturgeografisk studie av Tjust. Det kan vara en
lämplig uppgift för ett par doktorander i kulturgeo-
grafi.

Välkommen
Jag hälsar dig välkommen till Tjust i september och hoppas att få träffa dig då. Jag ber dig stanna till
i Lofta, rik brons- och vikingabygd och Tjusts vagga. Då skall vi bjuda dig på en konsert med en orgel
som, i kombination med kyrkorummets akustik, hör till Sveriges yppersta. Kanske kan vi hålla
konferens där eller i församlingshemmet.

Med vänlig hälsning
Tjust 1999-06-21

FörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus t

Lars Cornell
ordförande
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FörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus t
org no  833600-9215
postgiro  4663885-4

tel  0493-67074
Ostanvik 20

59493  Gamnleby
www.tjust.com

ALMI har inlämnat ansökan om Swit-finansie-
rade IT-växthus i Kalmar län. I ansökan ingår
anskaffning av höghastighetslinjer  (ca 2 mbit/s)
med fast uppkoppling till landsbygden och skär-
gården samt utbildning av IT-tekniker, idrifttag-
ning av nätet inklusive assistans i ett begynnelse-
skede. Följande ansökan gäller del i verksamhe-
ten gällande norra Tjust. Södra Tjust ansöker
genom Blankaholm Utvecklingscentrum.

Vision
Vi bor i en glesbygd och ett skärgårdsområde där
avstånden är långa. Behovet av Internet är större
i glesbygd än i tätort där allt finns inom räckhåll.
Handel och kulturell utveckling är betydelsefull
för bygdens välstånd och överlevnad. Internet
har där en stor och ökande betydelse. Med hög-
hastighetslinjer blir Internet-TV och avancerad
handel möjlig vilket innebär att glesbygden kan
konkurrera med storstäder på mer jämlikt sätt.

Traditionellt är företag organiserade så att alla
funktioner finns inom företaget. För små företag
är det en komplikation att så många olika och ofta
kvalificerade arbeten skall utföras av en eller ett
fåtal personer i företaget. Specialisering är därför
ofta nödvändigt. Det kan innebära att ett företag
specialiserar sig på att producera, ett annat på att
sköta ekonomi, ett tredje på marknadsföring, ett
fjärde på försäljning etc. Ett behov för  bygden
och Tjusts företag är att skapa långväga handel.
Ett handelshus skulle kunna vara ett kompetens-
tillskott av stort värde. Det ligger i ansökans
förlängning ett önskemål om att IT-växthuset
skall kunna avknoppa ett handelshus av Japansk
modell.

Till

A L M I
Lilla Torget 6
Box 910
57229 Oskarshamn
att Per Åke Andersson
per-ake.andersson@almi.se

BILAGA :  Brev till intresseföreningar

ansökan
IT-VÄXTHUS  i  NORRA  TJUST

Västerviks kommun har  ’drabbats’  av långtgå-
ende IT-samordning. Av historien kan vi lära, att
samordning och kraftiga kulturer ger kortsiktiga
ekonomiska vinster men långsiktiga förluster
och risker genom att tekniken föråldras och blir
ineffektiv i förhållande till dåtida ny teknik. I
många företag, bla IBM och ABB, har det efter
några år uppstått stora problem och förluster på
grund av alltför långtgående samordning. Vi
anser att den risken är mycket stor för Västerviks
kommun och Tjust landsbygd. Vi vill med IT-
växthuset motverka risk och de negativa effek-
terna av alltför stort beroende av Microsofts
produkter och visa vilka alternativ som finns.
Hur många av er som  ’drabbats  av samordning'
känner  till exempel till Linux-servern CobaltQube
som kan tillgodose ett litet företags behov, är
enkel att använda och kostar en bråkdel av vad en
NT-server kostar. Se http://www.ni.se/cobalt/ .

Behov
För småföretagare och människor i glesbygd
med stora avstånd – Tjust är stort som Gotland  –
finns andra behov än för storföretag och kommu-
ner. Småföretagarna har inte tillgång till an-
ställda dataexperter som kan rycka in och lösa
problem utan måste klara det mesta själva. Då
blir enkelheten, effektivitet och livstidsekonomi
viktigare än att kopiera den kommunala samord-
ningen som inte passar för alla. Utbildning och
implementering bör därför beakta att småföretag
har andra prioriteringar än storföretag och Väster-
viks kommun.

BILAGA 1



5

w
w

w
.tj

us
t.c

om
//f

or
tju

st
/1

99
9/

Vi ansöker om
- utbildning under 2:a halvåret 1999 av tre
personer, gärna från orten, i Internetteknik och
IT-teknik på en nivå som närmare specificeras
nedan.
- Kontor, reseersättning och baskostnader
under 1:a halvåret år 2000. Ort kan vara Edsbruk,
Helgenäs, Björnsholm, Överum, Loftahammar
och/eller Valstadskolan i Gamleby. Det bestäm-
mes senare.
- Höghastighetslinje med fast uppkoppling
enligt ALMI’s specifikation.
- Två stycken servrar, se spec. nedan, varav
den ena skall betjäna bla domänen
www.tjust.com.  Föreningen kommer att ansöka
hos Västerviks kommun att efter periodens slut
få bidrag för inlösen av den ena servern.
- Utvecklingsdatorer och programvaror. För att
täcka behovet av en fortsättning på 2000+ behövs
både Mac och PC.

Specifikation
Kommunal och annan utbildning i Windows och
Office finns som  täcker behoven till 120%.
Däremot finns ett uppdämt behov av fortsatt
utbildning av de som för några år sedan deltog i
Tjust 2000+. Det finns stora behov av både
grundläggande och högre utbildning på multi-
media, trycksaksproduktion, www-produktion
och Internethandel.

Utbildningen bör utformas bla med syfte att
kunna bedriva vidareutbildning för 2000+ grup-
pen och för Tjustbygdens underleverantörsgrupp
samt liknande intressegrupper, privatpersoner
och föreningar.

För de småföretag som ansökan främst avser att
stödja är enkelhet och lågt pris väsentliga. Alter-
nativet med Linux-servern Cobalt Qube (mark-

nadsförs av flera företag bla Network Innovation
för ca 10 000:- inklusive programvaror) förefal-
ler att vara ett oerhört konkurrenskraftigt
glesbygdsalternativ.

De elever som tas ut skall ha grundläggande IT-
utbildning och övning, Windows och Office skall
inte behöva ägnas ytterligare tid, och ha talang
för uppgiften. Social kompetens och någon kän-
nedom om bygden är nödvändigt.  Utbildningen
bör därför helt  inriktas på nivå II  i följande tre
indelningar.

III:  Programmering och IT-utveckling
II:   Avancerad användning av IT
- ftp- och pdf-teknik, multimedia
- Internethandel, serverteknik och databas-
teknik.
- wysiwyg program för HTML.
- Plattformoberoende teknik bla JavaScript och
Linux
- Serverteknik för Novell (enligt undersökning
publicerad i Computer Sweden dominerar
Novell fortfarande marknaden), Linux (”växer
så det knakar” ), samt NT.
- Databasprogram tex FileMakerPro.
- Nätteknik
- Filöverföring, bla ftp- och pdf-teknik
- Alternativa OS som MacOS och Linux
- Desktopp produktion med bla PageMaker
- 3D-teknik
- Web-TV
- Pixel- och vektorgrafik med bla Photoshop
och Macromedias verktyg.
- Räddning och back up
- mm
I:   Grundläggande kunskap och färdighet i
Windows och Office.

FörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus t

Lars Cornell
Ordf
laco@telia.com
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BILAGA 2

BILAGA 3

E-MAIL MED GISELA WAHLBERG ARBETS-
FÖRMEDLINGEN I VÄSTERVIK

Subject: IT-Växthus, Date: 16 Jun 1999 16:49:00
+0100
From: ”Gisela Wahlberg”
<gisela.wahlberg@lanh.amv.se>
To: laco@telia.com  CC:
<lennart.akerman@lanh.amv.se>

Västervik 990616              Lars Cornell

Som Du säker känner till har Arbetsförmedlingen
i Västervik inte för avsikt att delta i projektet IT-
Växthus. Anledningen till detta är att vi måste
begränsa antalet projekt vi kan delta i. När vi gör
detta urval av projekt ser vi  till det

arbetsmarknadspolitiska värde som projektet har. Jag
har i min föredragning inför arbetsförmedlings-
nämnden redovisat såväl ekonomiska som
arbetsmarknadspolitiska synpunkter på projektet.
Det är således ett övervägt beslut ....
Hälsningar  Gisela Wahlberg

Subject: Re: IT-växthus Date:  Thu, 17 Jun 1999
02:25:08 +0200
From:  LC <lacol@telia.com>
To: Gisela Wahlberg
<gisela.wahlberg@lanh.amv.se>

... Men något fel måste det ju vara eftersom allt som
har med bygdens utveckling klubbas ned. ...
Lars

BILAGA 4

PROJEKT  -  VAD ÄR DET ?
Ofta ser man uttalanden från människor i Arbetsmarknadsstyrelsens intresseområde som inte vet skillnaden
mellan projekt och löpande verksamhet. Många så kallade projekt är som när skolan börjar på hösten. Det gör
mig djupt bekymrad att dessa människor handhar miljoner och miljarder i bidragspengar.

VERKSAMHET
Jämför ordet elverk
En verksamhet har ett syfte
En verksamhet är vanligtvis ej förändrande
Verksamhet och syfte kan förändras
Verksamhet är bestående
Ju varaktigare desto bättre

PROJEKT
Jämför ordet projektil
Ett projekt har ett mål
Ett projekt är förändrande
Ett projektmål kan justeras men ej förändras
När målet nåtts är projektet avslutat
Ju förr desto bättre.
En projektledare skall vara otålig till sin natur.
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BILAGA 5
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BILAGA 6
1999-05-27

Till

Kommunfullmäktige i Västerviks Kommun

MOTION

Yrkande
Vi yrkar, att namnet  Västerviks kommun  ändras till  Tjust.

Skäl
Västerviks kommun är Sydsveriges största, stort som Gotland och med 40000 invånare varav hälften bor
i Västerviks stad som upptar ca 8% av kommunens yta.

För en tid sedan kunde vi läsa i Västerviks Tidningen:
”EVENEMANG I VÄSTERVIK, - Föreningar, företag och organisationer! Ta chansen …..  till
Västerviks Turistbyrå … E-post: turistbyran @ vastervik.se”.

Det är oklart om författaren menade Västervik eller Västerviks kommun. Sammanblandningen är
förvirrande och vanlig. Så länge staden och kommunen har samma namn är en helhetssyn på kommunens
utveckling omöjlig. Man kan argumentera som  så att ’vi skall se till att tjänstemännen skärper sig’. Men
det kommer inte att fungera eftersom tanken styr orden och orden styr tanken. Kan inte kommunens
tjänstemän skilja på stad och kommun – och exemplen är många – hur skall då omvärlden kunna det.
Förvirringen är lika stor som om Sverige skulle heta Stockholm och Gotland heta Visby.

De kommunala tjänstemännens gränsdragning mellan kommunal- och social ekonomi är olika för staden
och landsbygden. Olikheten har politikernas passiva medgivande. Vi ser ständigt exempel på hur
angelägenheter i Västerviks stad sköts med kommunala medel (kommunal ekonomi) medan motsvarande
i övriga delar av kommunen får skötas ideellt och ofta med personlig finansiering (social ekonomi).
Med Internet syns skevheten särskilt tydligt. Där får Visfestivalen, Västerviks historia mm kommunalt
stöd medan Loftahammarutställningen, Edsmarken, Loftas Historia mm inte får samma stöd. Samman-
blandningen innebär, att bygden har svårt att hävda sig och utvecklas.
För att uppnå den helhetssyn som kommunens presidium då och då talar om, måste många förändringar
ske. Att ändra kommunens namn så att det tydligt framgår när man menar kommunen och när man menar
staden är ett första och grundläggande sådant steg.

Kostnad – intäkt
Kostnaderna består i ny skyltning vilket uppskattas till hundra tusen kronor, möjligen kan EU-bidrag
erhållas. Kostnader för nytryck av brev od är obetydlig eftersom nyanskaffning ständigt sker och det
endast gäller att ta fram ny logotyp.
Intäkterna överstiger kostnaderna mångfalt genom att bygden och hela kommunen får bättre liv och
växtkraft. Det fonetiskt intressanta och lättmemorerade namnet Tjust ger kommunen en tydligare och
intressantare plats på världskartan.
Betänk att ordet och begreppet Västervik försvinner inte.

Harald Hjalmarsson,   Åke Elgstrand,    Camilla Eriksson,
Sverker Thorén,   Lars Wennman,   Anna-Karin Karlsson


