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Områdeskonten, chef elevvården, chef kulturskolan, skolchef, adm chef,
CUF Fredrick Federley

Politiska partiers och intresseorganisationers medverkan i
kommunens skolor
06.53 10
Skolans uppdrag omfattar att hos eleverna utveckla kunskaper om det
demokratiska systemet. Skolan skall arbeta i demokratiska former för att
eleverna skall skaffa sig erfarenheter och färdigheter som möjliggör för dem
att delta i olika demokratiska processer. Skolan skall också arbeta för att
eleverna omfattar den värdegrund som uttrycks i bland annat läroplanerna.
Som ett led i skolans uppdrag kan olika politiska partier eller intresse‐
organisationer inbjudas till skolan för att utgöra ett komplement till
undervisningen.
Åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet är grundlagsskyddade
i Sverige. Vissa åsikter är olagliga att framföra muntligt i offentliga
sammanhang, om de t.ex. kan betraktas som hets mot folkgrupp. Det är
skolans ansvar att agera och reagera mot uttalanden som strider mot lag eller
skolans värdegrund. Ingen anställd eller elev skall känna sig kränkt p g a
aktiviteter som pågår i skolan.
Skolan skall också upprätthålla ordning inom sitt område och detta kan
motivera att viss politisk information begränsas eller styrs av skolan vad gäller
tid, rum och form. Sådana inskränkningar skall kunna motiveras och styrkas
av ordningsskäl. Till stöd för detta är dokumenterade ordningsregler i skolan
ett hjälpmedel.
Skolan är ingen allmän plats och därmed kan ingen kräva rätt att få hålla
möten, arrangera bokbord, anslå affischer eller dela ut material utan tillstånd.
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Huvudmannen och rektor ansvarar för de aktiviteter som bedrivs inom
skolans område.
Skolans verksamhet skall präglas av allsidighet och saklighet. Innebörden
av detta är bl a att skolan inte kan lämna medgivande till vissa partier och
utesluta andra p g a de åsikter partiet presenterar. JO har uttalat att detta
strider mot kravet på allsidighet och saklighet. Regeringsrätten har dock
ansett att det av praktiska skäl kan vara påkallat att begränsa antalet,
då en skolstyrelse beslutat begränsa de inbjudna partierna till sådana
som var representerade i riksdagen eller kommunens fullmäktige.
Förvaltningens förslag till beslut
Skolverkets skrift ”politik i skolan” och tidigare fällda domar och uttalanden
av JO är vägledande för bedömning av politiska partiers och intresse‐
organisationers medverkan i skolan.
Av praktiska skäl föreslås att de politiska partier som inbjuds att medverka i
skolan begränsas till sådana som finns företrädda i kommunfullmäktige och
riksdagen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till barn‐ och
utbildningsnämnden.

__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar
Thomas Olofsson (fp) att alla politiska partier som registrerats i
Sverige för kandidatur i allmänna val skall ges samma möjlighet att
verka i skolan.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att intresseorganisationer och
politiska partier, registrerade i Sverige för kandidatur i allmänna val,
ges möjlighet att efter beslut av rektor verka i skolan.

__________
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