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Au§ 166 Dnr KS 0087 /2016 

Yttrande, medborgarförslag om digitalisering av bilder 

Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 21 juli 2016 angående 
digitalisering av de fotografier/bilder som innehas av Nya Kopparbergs Bergslags 
Hembygdsförening. Veronica Andersson föreslår att kommunen samarbetar med 
hembygdsföreningen genom att bidra med licens för publiceringsverktyg likt det 
Lindesbergs kommun använder sig utav för att digitalisera hembygdsföreningens 
bildbibliotek. 

Veronica Andersson anger i medborgarförslaget att Lindesbergs kommun har ett 
digitalt arkiv med över 14 000 bilder, vilket gör det enkelt för dem som inte kan ta sig 
till ett arkiv eller museum, att titta på bilderna. Av dessa är det ett fåtal som kommer 
ifrån Ljusnarsbergs kommun och Veronica Andersson undrar om Ljusnarsbergs 
kommun kan samarbeta med Lindesbergs kommun vad gäller digitalt bildarkiv. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 78 
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson praktikant/student Christoffer Solberg har inkommit med 
förslag till yttrande daterat den 28 september 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg 
besluta anse medborgarförslaget besvarat. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Bevara Ljusnarsberg digitalt - yttrande till medborgarförslag 

Inledning 
V eronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 21 juli 2016 angående 
digitalisering av de fotografier/bilder som innehas av Nya Kopparbergs Bergslags 
Hembygdsförening. V eronica Andersson föreslår att kommunen samarbetar med 
hembygdsföreningen genom att bidra med licens för publiceringsverktyg likt det 
Lindesbergs kommun använder sig utav för att digitalisera hembygdsföreningens 
bildbibliotek. 

Veronica Andersson anger i medborgarförslaget att Lindesbergs kommun har ett digitalt 
arkiv med över 14 000 bilder, vilket gör det enkelt för dem som inte kan ta sig till ett arkiv 
eller museum, att titta på bilderna. Av dessa är det ett fåtal som kommer ifrån 
Ljusnarsbergs kommun och Veronica Andersson undrar om Ljusnarsbergs kommun kan 
samarbeta med Lindesbergs kommun vad gäller digitalt bildarkiv. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 78 hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Yttrande 
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening har i dagsläget en webbplats på vilken 
finns inscannade bilder. För detta ändamål finns ett publiceringsverktyg. Därav finns för 
närvarande inget behov av kommunalt stöd rörande publiceringsverktyg. 

Vid samtal med sekreterare Lennart Angelroth i Nya Kopparbergs Bergslags 
Hembygdsförening angående de bilder som Lindesbergs kommun besitter, kommer 
hembygdsföreningen att ta kontakt med Lindesbergs kommun angående dessa. 

Förslag 
Undertecknat föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Anders Andersson 
Kanslichef 

Christoffer Solberg 
Praktikant/ studerande 
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Medborgarförslag 

Bevara Ljusnarsberg digitalt 
Hembygdsföreriingen i Ljusnarsbergs kommun har eh väldigt gedigen samling av fotografier. 
På ideell och frivillig ba.sis digitaliserar föreningens medlemmar dessa. Jag tycker att det vore 
förträffligt om kommunen kunde samarbeta med hembygdsföreningen genoni aubrdra med 
exempelvis licens för publiceringsverktyg likt det Lindesberg använder sig utav. 

Lindesberg har för övrigt i dagsläget ett digitalt arkiv innehållande fler än 14000 bilder. Då de 
ligger online och tillgängliga för alla så kan just alla se bjlderna och ta del utav dem-:- även 
personer som flyttat ifrån orten eller har svårt att ta sig ut till exempelvis ett arkiv eller 
museum. 

Då Lindesberg redan har ett fåtal, under iso, bilder från Ljusnarsbergs kommun ställer jag 
frågan om det skulle vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att samarbeta med Lindesberg? 

När det gäller själva digitaliserin$sfrågan anser jag att den går helt i linje med de arbeten 
socialdemokraterna vill ta fram, kulturbevarande arbeten. Arbeten utav denna sort skulle 
alltså vara väldigt bra för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden idag. Detta 

förutsatt så klart att hembygdsföreningen vill ha hjälp att digitalisera sitt stora bibliotek av 
bilder. 

Veronica Andersson 

Trastvågen 17 

71433 Kopparberg 

Kopparberg den 21 juli 2016 




