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Motion från Pelle Sederkvist (M) om att erbjuda 
större valfrihet vid konsumtion av kommunala 
handlingar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 
9 januari 2017 ska utgöra svar på från Pelle Sederkvists (M) motion om att 
erbjuda större valfrihet vid konsumtion av kommunala handlingar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Bakgrund 
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder 
förutsättningarna för att OCR scanna alla handlingar till kommunstyrelse, 
fullmäktige samt nämnder och kommunala bolag. 
 
Enligt motionären skulle denna teknik ge möjlighet att markera och spara 
handlingen som en ljudfil som går att lyssna på samtidigt du kör bil, lagar mat 
eller till och med när du är ute och joggar. 

Yttrande 
Kalmar kommuns övergripande mål kring handlingar och information är att 
alla ska kunna läsa och ha möjlighet att ta till sig informationen. 
 
Kommunen arbetar aktivt med struktur av texter, dvs. med taggar, rubriker, 
listor och länkar för att göra texterna så tillgängliga som möjligt. Det handlar 
även om att skriva kort och använda enkla, överskådliga och varierande 
meningar. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra våra dokument avråder kommunlednings-
kontorets kommunikationsenhet från att ”ta ut dokumentet” från datorn och 
scanna in det. Utan en särskild programvara blir ett dokument som är 
inscannat en bild som inte går att läsa upp med olika hjälpmedel, eller i de 
hjälpmedel som finns på Kalmar kommuns hemsida. En scannad bild går inte 
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att förstora utan att bli suddig och är mycket svårare att läsa i exempelvis 
telefonen. Den tar också betydligt större plats och tar då längre tid att ladda 
ner. 
 
Genom att fortsätta att konvertera texter till tillgängliga pdf:er i kallelser till 
våra politiska nämnder ges även möjlighet att få texterna upplästa. Sedan kan 
det finnas undantag, som påskriva avtal eller kartor som måste scannas in, men 
genom att försöka minimera användandet av inscannade dokument uppnår vi 
stor tillgänglighet. Då det redan finns programvara idag som hanterar OCR- 
scanning på kommunledningskontoret ska vi däremot titta vidare på hur vi kan 
utveckla det användningsområdet i de fall dokument inte finns digitalt från 
början. Huvudprincipen är dock att enbart i undantagsfall ta ut digitala 
dokument och scanna in dem.  
 
När nya hemsidan kalmar.se publiceras kommer det även där att finnas 
utökade möjligheter att lyssna på digitalt material i både mobil och via dator.  
 
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
 
 
Bilaga: 
Motion 
 
 



 

 

 

 

 

Motion angående att erbjuda större valfrihet 

vid konsumtion av kommunala handlingar.  
 

Optical Character Recognition (OCR) är en datainmatningsexpertteknik som 

använder ett specifikt typsnitt och en OCR-scanner för att läsa 

teckenuppsättningen och skicka det vidare till din dator. OCR scannrar fångar upp 

och formaterar data. Denna datainmatningsteknik möjliggör att Kalmar kommuns 

samtliga pdf:er eller inscannade dokument med hjälp av talsynter kan göras mer 

tillgängliga för våra medborgare.  

 

Detta innebär att du så väl som medborgare, som tjänsteman eller som politiker 

kan markera en handlingen och spara den som ljudfil. Denna ljudfil kan du sedan 

välja att lyssna på när du kör bil, lagar mat eller till och med när du är ute och 

joggar.  

 

Inför vi denna teknik för pdf:er och inscannade dokument kommer det med 

största sannolikhet, även medföra fördelar för miljön då efterfrågan på utskrivna 

handlingar kommer att minska. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar: 

  

Att Kalmar kommun utreder förutsättningarna för att OCR scanna alla 

handlingar till kommunstyrelse, fullmäktige samt nämnder och 

kommunala bolag. 

 



 

Att Kalmar kommun inför möjligheten att OCR scanna alla handlingar till 

kommunstyrelse, fullmäktige samt nämnder och kommunala bolag. 

 

 

 

Motionär 

 

 

Pelle Sederkvist 
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