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Upplevelsenämnden

Skrift om rösträtt
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
- Upplevelsenämnden tackar för informationen om hur skriften om rösträtt kan
tillgängliggöras.
- Upplevelsenämnden beslutar att inte finansiera tryck av skriften om rösträtt.
- Upplevelsenämnden beslutar att avsluta ärendet.

Beskrivning av ärendet
Upplevelseförvaltningen har fått i uppdrag av upplevelsenämnden att kontakta
Håkan Wall för att undersöka om det går att se över andra möjligheter att
tillgängliggöra skriften om rösträtt ”100 år av demokratiska val i Enköpings
kommun”
Nedan redogörs för ärendets gång.
I början av 2019 väckte Sverre Ahlbom (S) en fråga i upplevelsenämndens
arbetsutskott om medel för att finansiera tryck av en skrift för att uppmärksamma
att det den 24 maj var det 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och
lika rösträtt för kvinnor och män. Skriften ”100 år av demokratiska val i Enköping”
av Håkan Wall är en sammanställning av de kommunala valen med
personbeskrivningar av ledande politiker i Enabygden från år 1862 och framåt.
I samråd med kommunledningsförvaltningen övertog de ärendet.
I kommunledningsförvaltningen hanteras demokratifrågor och bedömningen
gjordes att finansiering av tryck för skrift bör hanteras där. Kommunstyrelsen
återremitterade tillbaka ärendet till upplevelsenämnden den 3 oktober 2019 med
motivering: Frågan från Sverre Ahlbom (S) anses besvarad med
kommunledningsförvaltningens avsikt att inte köpa in någon skrift för att
uppmärksamma att det är 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och
lika rösträtt för kvinnor och män. Beslut: Kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att återföra ärendet till upplevelseförvaltningen.
Upplevelseförvaltningen har från kommunledningsförvaltningen fått tillbaka ärendet
om att finansiera skriften ”100 år av demokratiska val i Enköping”.
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Upplevelseförvaltningen ser positivt på initiativet med skriften ”100 år av
demokratiska val i Enköping” Den politiska viljeinriktningen uttrycks i verksamhet
och budget för 2019 som ”Med insikt om att de demokratiska värderingarna
dagligen måste värnas, arbetar vi kontinuerligt för alla människors lika värde.
Förvaltningen gör bedömningen att en finansiering av tryck inte i tillräckligt stor
omfattning bidrar till att nå beslutade mål.
Bedömningen är gjord utifrån upplevelsenämndens reglemente som anger vilket
ansvar upplevelsenämnden har samt gällande delegationsordning och principen
om armlängds avstånd. Nämnden delar inte ut bidrag till enskilda personer förutom
inom kategorierna ”projektstöd för konstnärlig och kulturell verksamhet”
samt ”kulturstipendier”. Ansökan har inte gjorts via dessa kategorier.
Förvaltningen har inte för avsikt att finansiera tryck av skriften.
Beslut: Upplevelsenämnden avslår ansökan om tryckning av skriften ”100 år av
demokratiska val i Enköping” 2012-12-12.
Sverre Ahlbom (S) yrkar på återremiss och föreslår att förvaltningschefen får i
uppdrag att kontakta Håkan Wall för att undersöka om det går att se över andra
möjligheter att tillgängliggöra skriften om rösträtt. Se bilaga protokollsutdrag
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Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen ser positivt på förslaget att tillgängliggöra skriften ”100 år
av demokratiska val i Enköping”. Lagstiftningen ger biblioteken ett
demokratiuppdrag, ”att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Enligt bibliotekslagen ska
folkbibliotekens utbud av medier och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet.
Litteratur med lokalhistorisk anknytning kan tas emot av biblioteket för
katalogisering och vid behov iordningställas i begränsad omfattning. Litteraturen
blir därmed sökbar via bibliotekets digitala katalog och tillgänglig för lån och läsning
av såväl kommuninvånare som övriga intresserade. Inom ramen för bibliotekens
folkbildande uppdrag genomförs regelbundet föredrag med lokalhistorisk
anknytning på initiativ och i samarbete med föreningar eller enskilda personer.
Förvaltningen har varit i kontakt med Håkan Wall och informerat om vilka
möjligheter som förvaltningen kan erbjuda för att tillgängliggöra skriften om rösträtt.
Bedömningen är gjord utifrån bibliotekslag och medieplan för
biblioteksverksamheten.
Förvaltningen gör bedömningen att skriften om rösträtt har lokalhistorisk
anknytning. Skriften kan lämnas till biblioteket för katalogisering och
iordningställande. Den blir därefter sökbar via biblioteks digitala katalog och
tillgänglig för allmänheten på samtliga bibliotek i kommunen för läsning och lån.
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Däremot kvarstår förvaltningens bedömning om att inte finansiera trycket av
skriften då det inte i tillräcklig utsträckning bedöms bidra till de beslutade målen.
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