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Svar på motion om politiska ungdomsförbunds möjligheter att 
verka på Sala kommuns gymnasieskolor 

Andreas Weiborg (M), Emil Klingström (M) och Mathias Goldkuhl (M) har den 20 
februari 2012 inkommit med rubricerade motion, Motionärerna föreslår att kom
munfullmäktige beslutar att tillåta att politiska ungdomsförbund att fritt verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor, 

Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
demokratiberedningen, 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skriver i sitt yttrande att skolan måste 
själv- inom ramen för vad skollagen och läroplanen anger- få planera sitt arbete för 
att nå de uppsatta målen kring demokrati frågorna, Exempel på tillfällen då olika 
politiska grupper är välkomna är under organiserade besök för att främja en allsidig 
belysning av olika åsikter, i samband med undervisning till exempel i ämnet 
samhällskunskap och under politiska valperioder, Förvaltningschefen har fått i 
uppdrag att i samråd med representanter från de politiska ungdomsförbunden 
arbeta fram riktlinjer för hur utomstående aktörer inbjuds att verka på Sala 
kommuns skolor. 

Demokratiberedningen instämmer i handläggningen och yttrandet från utbildnings
och arbetsmarknadsnämnde n_ 

skolverket har gett ut stödmaterial för vägledning till rektorer, lärare och huvudmän 
hur de ska förhålla sig till skolans politiska omvärldskontakter, 
skolverkets mening är att skolan bör uppmuntra att politiska partier kommer 
till skolan och att skolan bör ta tillvara de möjligheter som denna samverkan med 
politiska partier kan medföra_ 

Skolan är dock ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får 
vistas i skolan, Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan_ 
Om rektorn beslutar eller kommunala riktlinjer är antagna att politiska partier ska få 
komma tillskolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika_ 
Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter, 

Rektorn har däremot möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det 



Kommunstyrelsen 

är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna får ordningens 
upprätthållande är klart påvisbara. Samtidigt får skälen inte ha något samband med 
partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. 
Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl 
eller liknande skäl som ett svepskäl får att inte släppa in ett politiskt parti. 
Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan 
inte åberopas som skäl får beslut som strider mot grundlagarnas skrivningar om 
objektivitet, yttranderätt och tryckfrihet. Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på 
något annat sätt besluta om avsteg från författningarna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Bildnings- och lärandenämnden tar fram en strategi och handlingsplan för de politiska 
partiemas deltagande i skolan 

att därmed anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Dnr 2012/19 
UAN nr 12/23 

Internremiss- Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund att 
fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor 

INLEDNING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återremitterade yttrandet från 
förvaltningen angående motionen om att tillåta politiska ungdomsförbund att fritt 
verka på Sala kommuns gymnasieskolor med uppdraget att bifoga eventuellt 
tidigare framtagna riktlinjer. Förvaltningen har dock sett det som nödvändigt att 
begära uppskov hos Kommunstyrelsens förvaltning med svaret på motionen för att 
kunna sammanställa nya riktlinjer gällande inbjudan. 

Beredning 
• Bilaga 1 Protokollsutdrag UAN § 28 2012-03-27 återremiss (hid.nr 2012.388) 

• Bilaga 2 Internremiss från KSF motion om att tillåta politiska ungdomsförbund 
att fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor (hid.nr 2012.389) 

• Bilaga 3 Yttrande från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
(hid.nr 2012.390) 

FörvaltningschefjuneAnn Wincent föredrar ärendet. 

YRKANDEN 
Bengt Jansson (S) yrkar att Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med representanter från politiska 
ungdomsförbunden arbeta fram riktlinjer för hur utomstående aktörer inbjuds att 
verka på Sala kommuns skolor samt redovisa dessa under november sammanträdet 
att godkänna förvaltningens yttrande på motionen om att tillåta politiska 
ungdomsförbund fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor (hid.nr 2012.390) 
att insända yttrandet till Kommunstyrelsen 

BESLUT 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med representanter från politiska 
ungdomsförbunden arbeta fram riktlinjer för hur utomstående aktörer inbjuds att 
verka på Sala kommuns skolor samt redovisa dessa under november sammanträdet 

att godkänna förvaltningens yttrande på motionen om att tillåta politiska 
ungdomsförbund fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor (hid.nr 2012.390) 

att insända yttrandet till Kommunstyrelsen 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kungsängsgymnasiet 
Ösby Naturbruksgymnasium 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGs- OCH 
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 

ÄRENDE 6 
J UNEANN WINCENT 

DIREKT: 0224-55127 
DNR 2012/19 

UAN NR 12/23 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

MISSIV 

Svar angående återremiss på motion om att tillåta politiska 
ungdomsförbund fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med representanter från politiska 
ungdomsförbunden arbeta fram riktlinjer för hur utomstående aktörer inbjuds att 
verka på Sala kommuns skolor samt redovisa dessa under november sammanträdet 
att godkänna förvaltningens yttrande på motionen om att tillåta politiska 
ungdomsförbund fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor (hid.nr 2012.390) 
att insända yttrandet till Kommunstyrelsen 

Ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återremitterade yttrandet från 
förvaltningen angående motionen om att tillåta politiska ungdomsförbund att fritt 
verka på Sala kommuns gymnasieskolor med uppdraget att bifoga eventuellt 
tidigare framtagna riktlinjer. Förvaltningen har dock sett det som nödvändigt att 
begära uppskov hos Kommunstyrelsens förvaltning med svaret på motionen för att 
kunna sammanställa nya riktlinjer gällande inbjudan. 

j uneAnn Wincent 

förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2012-03-27 

Dnr 2012/19 
UAN nr 12/14 

Internremiss - Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund att 
fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor 

INLEDNING 
Från kommunstyrelsens förvaltning har följande ärende lämnats till utbildnings
och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Svar önskas senast 2012-04-30. 

Motionärerna yrkar att fullmäktige beslutar tillåta politiska ungdomsförbund att 
fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor. Förvaltningen svarar i sitt yttrande att 
skolan inte är en allmän plats och att tillmötesgå önskan om att fritt verka i skolans 
lokaler är därför inte möjligt att infria. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ser dock att kontakt med ungdomsförbund är ett av flera viktiga inslag i det arbetet 
Skolan måste själv- inomramen för vad skollagen och läroplanen anger- få planera 
sitt arbete för att nå de uppsatta målen kring demokratifrågorna. 

Beredning 
• Bilaga Yttrande från Utbildnings- och arbetsmarknadsförval tingen från 

förvaltningschef J uneAnn Wincent (bilaga hid.nr 2012.187). 

Förvaltningschef J uneAnn Wincent föredrar ärendet. 

YRKANDEN 
Bengt Jansson (S) yrkar att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens yttrande till fullmäktige angående internremiss "Motion 
om att tillåta politiska ungdomsförbund att fritt verka på Sala kommuns 
gymnasieskolor (bilaga hid.nr 2012.187). 

Bengt Jansson (S) återtar sitt yrkande till förmån för Anders Westins yrkande. 

Anders Westin (C) yrkar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till aprilsammanträdet för att bilägga ärendet 
förvaltningens framtagna riktlinjer. 

BESLUT 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till aprilsammanträdet för att bilägga ärendet 
förvaltningens framtagna riktlinjer. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen/"'->+ 
Kungsängsgymnsiet 
Ösby naturbruksgymnasium 

/ 
l 
j' ' 
~~ 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kanslienheten 

1(1) 
2012-Ql-06 

DIARIENR: 2012/41 
INTERNREMISS 

Sofia Nilsson Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
Demokratiberedningen 

INTERNREMISS 

Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund attfritt verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor 

Ovanstående ärende lämnas till dig för yttrande. 

Remissvar lämnas till registrator på kommunstyrelsens förvaltning för diarieföring. 

Svar önskas senast 2012-04-30. Om du inte har möjlighet att svara inom utsatt tid, 
kontakta registrator snarast per telefon 55 102 alternativt e-post 
kommun.info@sala.se. 

Kerstin Olla Stahre 

Förvaltningschef 

SALAKOMMUN 
KommlCI'Istyrelsens förvaltning 
Box304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Storn Torget l 
Växel: 022+550 00 
Fax; 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
v.ww.sara.se 

Softa Nilsson 
Registrator 

Kanslienheten 
Softa.Nllsson@sala.se 

Direkt: 0224-551 02 



Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

YTTRANDE 

Internremiss angående motion om att tillåta politiska 
ungdomsförbund att fritt verka på Sala kommuns gymnasieskolor 

1(1) 
2012-03-13 
YTTRANDE 

BilAGA 3 
DNR 2012/19 

H!D.NR 2012.390 

Från kommunstyrelsens förvaltning har ovanstående ärende lämnats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Svar önskas senast 2012-04-30. 

Motionärerna Andreas Weiborn (M), Emil Klingström (M) och Mattias Goldkuhl (M) 
yrkar att fullmäktige beslutar att tillåta politiska ungdomsförbund att fritt verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor. 

De menar att det är viktigt att ungdomar ges möjlighet att komma i kontakt med 
demokratiska företrädare i form av ungdomsförbund från politiska partier. Deras 
uppfattning är att skolledningar har farhågor om att extrema.åsikter ska få fäste och 
vinna mark och därför utestänger ungdomsförbunden. 

Skolan är inte en allmän plats och att tillmötesgå önskan om att fritt verka in skolans 
lokaler är därför inte möjlig att infria. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ser dock att kontakt med ungdomsförbund är ett av flera viktiga inslag i det arbetet. 

Skolan måste själv- inom ramen för vad skollagen och läroplanen anger- få planera 
sitt arbete för att nå de uppsatta målen kring demokratifrågorna. Exempel på 
tillfällen då olika politiska grupper är välkomna, är under organiserade besök, för att 
främja en allsidig belysning av olika åsikter, i samband med undervisning i t ex 
samhällskunskap och under politiska valperioder. 

Skolan har ett mycket tydligt uppdrag att befrämja demokrati. Att låta 
ungdomsförbunden fritt verka i skolorna skulle dock i värsta fall kunna få motsatt 
effekt. 

Ett brett demokratiuppdrag innehåller så mycket mer än att låta olika politiska 
värderingar mäta sig mot varandra. Om man med extrema åsikter menar ideer som 
strider mot grundläggande demokratiska värderingar och insikt om alla människors 
lika värde, så finns det många andra åtgärder i skolan som är av stor betydelse. Det 
handlar om allt från att personal är goda förebilder, till att det finns ett systematiskt 
arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. 

Ett fritt tillträde för utomstående parter kan försvåra detta arbete och i värsta fall 
skapa prejudikat för aktörer som inte har demokrati på sin agenda. 

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med representanter från 
politiska ungdomsförbunden arbeta fram riktlinjer för hur utomstående aktörer 
inbjuds att verka på Sala kommuns skolor samt redovisa dessa under november 
sammanträdet 

)une-Ann Wincent 
Förvaltningschef 

SALAKOMMUN 
Skolförvattningen 
Box 304 
733 2.5 SALA 

Besöksadress: Drottninggatn S 
Växel: 02.24+553 91 
Fax: 0224-774 46 
skf@sala.se 
www.sala.se 

Ben ny. W etterberg@sala.se 



Motion om att tillåta politiskaungdomsförbund att fritt verka på Sala Kommuns 
gymnasieskolor. 

l dag utestängs de politiska ungdomsförbunden från flera gymnasieskolor runt om i 
landet. Aven på Sala Kommuns gymnasieskolor utestängs de politiska 
ungdomsförbunden att verka. Den vanligaste anledningen till varför skolor väljer att 
stänga dörren till är att skolornas ledning vill på så sätt utestänga Sverige 
Demokraterna och andra extremistiska politiskapartier eller organisationer på höger 
och vänster skalans yttersta kanter. 

Tanken att man på detta sätt skall värna om demokratin är god. Problematiken är att 
man med ett sådant här agerande utmanar demokratin och utsätter den för risker. 
Den senaste World va lues survey-undersökningen 1 visade att hela 26 procent av 
svenska ungdornar mellan 18 och 29 år tyckte att det vore "ganska eller mycket bra" 
om Sverige styrdes av en diktator-'2. Detta resultat är ett hot mot vår demokrati. Aven 
om det sker undervisning om demokratins värden och innebörder i skolan, så är det 
inte tillräckligt. Inte heller räcker det med att, som vissa skolor gör, hänvisa till en 
enda dag underåret då de politiska partierna är välkomna. -

Läroplanen är mycket tydlig med att skolan har ett brett demokratiuppdrag3
• 

Demokrati är inte självklart på vissa håll i världen och det är något som många 
människor längtar efter. Det är därför viktigt att ungdomar idag ges möjlighet att 
komma i kontakt med demokratiska företrädare i form av ungdomsförbund från 
politiskapartier. Aven om det finns farhågor från skolledningar om att extrema åsikter 
ska få fäste och vinna mark så anser motionärerna att enda sättet man kan bekämpa 
dessa ideer är att i demokratiskordning föra debatt där de bästa argumenten vinner. 

Med anledning av ovanstående så yrkar motionärerna på att 

Att Sala Kommunfullmäktige beslutar att tillåta politiskaungdomsförbund att fritt verka 
på Sala Kommuns gymnasieskolor. 

Andreas Weiborn (M) Emil Klingström (M) Mathias Goldkuhl (M) 

1 World Values Survey är ett pågående forskningsprojekt av samhällsvetare med syftet att 
utforska sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer 
världen över. Citerat från Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wikiNVorld Values Survev Se 
rrojektets hemsida: http://www.worldvaluessurvey.org/ 

Dagens Nyheter den 3 juni 2011: http://www.dn.se/debattldemokrati-inte-sa-viktigt-for
dagens-unga-svenskar 
3 Se Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
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Kommunstyrelsens förvaltmng 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Demokratiberedningen 

Ink. 2012 -10- 11 

YTTTRANDE TILL KOMMUNSTYRELSEN 

Med anledning av Motion om politiska ungdomsförbunds möjligheter att verka i Sa/a 
kommuns gymnasieskolor lämnar Demokratiberedningen följande svar genom 
följande utdrag ur anteckningarna från beredningens möte 2012-10-08: 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Antog mötet enhälligt följande yttrande till kommunstyrelsen såsom 
remissvar: 

Demokratiberedningen finner det angeläget med skrivna, enhetliga 
riktlinjer för ungdomsförbundens verkande i Sala kommuns 
gymnasieskolor. Demokratiberedningen instämmer i handläggningen 
av och yttrandet från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämn den, 
yttrande 2012-03-13, HID.NR 2012.390. 

Besöksadress: Stora Torget l 

Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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2012-10-08 

YTTRANDE 
BENGT JANSSON 
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Motion om att tillåta politiskaungdomsförbund att fritt verka på Sala Kommuns 
gymnasieskolor. 

l dag utestängs de politiska ungdomsförbunden från flera gymnasieskolor runt om i 
landet. Även på Sala Kommuns gymnasieskolor utestängs de politiska 
ungdomsförbunden att verka. Den vanligaste anledningen till varför skolor väljer att 
stänga dörren till är att skolornas ledning vill på så sätt utestänga Sverige 
Demokraterna och andra extremistiska politiskapartier eller organisationer på höger 
och vänster skalans yttersta kanter. 

Tanken att man på detta sätt skall värna om demokratin är god. Problematiken är att 
rna n med ett sådant här agerande utmanar demokratin och utsätter den för risker. 
Den senaste World values survey-undersökningen 1 visade att hela 26 procent av 
svenska ungdomar mellan 18 och 29 år tyckte att det vore "ganska eller mycket bra" 
om Sverige styrdes av en diktator. Detta resultat är ett hot mot vår demokrati. Även 
om det sker undervisning om demokratins värden och innebörder i skolan, så är det 
inte tillräckligt. Inte heller räcker det med att, som vissa skolor gör, hänvisa till en 
enda dag under året då de politiska partierna är välkomna. 

Läroplanen är mycket tydlig med att skolan har ett brett demokratiuppdrag3
. 

Demokrati är inte självklart på vissa håll i världen och det är något som många 
människor längtar efter. Det är därför viktigt att ungdomar idag ges möjlighet att 
komma i kontakt med demokratiska företrädare i form av ungdomsförbund från 
politiskapartier. Även om det finns farhågor från skolledningar om att extrema åsikter 
ska få fäste och vinna mark så anser motionärerna att enda sättet man kan bekämpa 
dessa ideer är att i demokratiskordning föra debatt där de bästa argumenten vinner. 

Med anledning av ovanstående så yrkar motionärerna på att 

Att Sala Kommunfullmäktige beslutar att tillåta politiskaungdomsförbund att fritt verka 
på Sala Kommuns gymnasieskolor. 

Mat~i~ Goldk~) 

L J1c/CJ/' -~~z . ..:...-~ 

1 World Values Survey är ett pågående forskningsprojekt av samhällsvetare med syftet att 
utforska sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer 
världen över. Citerat från Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/World Values Survev Se 
~rojektets hemsida: http://www. worldvaluessurvey.org/ 

Dagens Nyheter den 3 juni 2011: http://www.dn.se/debattldemokrati-inte-sa-viktigt-for
dagens-unga-svenskar 
3 Se Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 


