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Justerandes sign 
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Dpb: 

Dnr 2014/334 

Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund att fritt verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor; Handlingsplan och strategi för de 
politiska partiernas deltagande i skolan 

INLEDNING 
Fullmäktige i Sala kommun har beslutat att uppdra till bildnings- och lärande
nämnden att ta fram en strategi och handlingsplan för de politiska parternas 
deltagande i skolan och att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att delta i 
framtagandet av strategin. 

Förvaltningen har arbetat fram ett beslutsunderlag, som bygger på skolverkets 
skrift "Politisk information i skolan", reviderad i juni 2012. 

Förslaget har skickats på remiss till de politiska ungdomsförbunden i Sala eller 
länet. 

Förvaltningen överlämnar förslaget och de yttranden som inkommit till nämnden, 
för eventuella justeringar med anledning av inkomna yttranden. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/11/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/11/2, remiss. 
Bilaga BLN 2014/11/3, hand!ingsplan. 
Bilaga BLN 2014/11/4, yttranden. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att fastställa handlingsplan och strategi för de politiska paritemas deltagande i 
skolan, bilaga BLN 2014/11/3 med synpunkter från de politiska ungdomsförbunden 
samt ordförandens tillägg och kompletteringar. 

BESLUT 
Bildnings- o<:h lärandenämnden beslutar 

att fastställa handlingsplan och strategi för de politiska paritemas deltagande i 
skolan, bilaga BLN 2014/11/3 med synpunkter från de politiska ungdomsförbunden 
samt ordförandens tillägg och kompletteringar. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bildnings- och lärandenämnden 

MISSIV 

Handlingsplan och strategi för politiska partiers deltagande i 
skolan. 
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ÄRENDE 7 
DNR 2014/334 

BILAGA BLN 2014/11/1 

BEN NY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

Fullmäktige i Sala kommun har beslutat att uppdra till bildnings- ocb 
lärandenämnden att ta fram en strategi och handlingsplan för de politiska parternas 
deltagande i skolan och att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att delta i 
framtagandet av strategin. 

Förvaltningen har arbetat fram ett beslutsunderlag, som bygger på skolverkets 
skrift "Politisk information i skolan", reviderad i juni 2012. 

Förslaget har skickats på remiss till de politiska ungdomsförbunden i Sala eller 
länet. 

Förvaltningen överlämnar förslaget och de yttranden som inkommit till nämnden, 
för eventuella justeringar med anledning av inkomna yttranden. 

Vid mindre textjusteringar kan beslut förslagsvis tas i mars, men om större 
omarbetningar skall göras, behöver ärendet återremitteras. 

l det förra fallet kan de smärre justeringarna framgå av den inledande brödtexten i 
protokollet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag nämnden besluta 

att (med de i protokollet omnämnda justeringarna) fastställa handlingsplan och 
strategi för de politiska paritemas deltagande i skolan, bilaga BLN 2014/11/1. 

j uneAnn Wincent 

skolchef 
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Handlingsplan och strategi för politiska partiernas deltagande i 
skolan. 

POLITISKA OMVÄRLDSKONTAKTERÄR VIKTIGA 
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BilAGA BLN 2014/11/3 

Skolors politiska omvärldskontakter kan vara begränsade. Det riskerar att elever 
går miste om de vinster som samverkan med politiska partier kan medföra. Skolan 
har en unik roll när det gäller att olika uppfattningar ska få komma till tals. 

Det är huvudmannen och den enskilda skolan som avgör hur verksamheten i skolan 
ska utformas och organiseras. 

NATION ELLA DOKUMENT GERVÄGLEDNING 
Skolverket har tagit fram ett material som ger god vägledning till hur olika 
organisationer och politiska partier skall bjudas in eller få tillträde till skolan. 
Skolorna i Salaskall ta stöd av detta material. (Politisk information i skolan, 
reviderad i juni 2012). 

STRATEGI 

Syftet med politiska partiers medverkan i skolan 
De politiska partiernas medverkan ska ses som ett stöd i undervisningen och 
elevernas möjlighet till omvärldsorientering. Syftet med sädana kontakter ska vara 
att eleverna når målen i läroplaner och kursplaner. 

Åtgärder och aktiviteter 
Kontakterna ska hållas levande så att det blir ett naturligt inslag i undervisningen. 
Det är alltså inte en aktivitet kopplat till tillfällen inför val, så att det begränsas till 
mer frekventa kontakter vart fjärde år. 

Det är viktigt att alla elever som går genom skolsystemet får möjlighet till dessa 
omvärdskontakter, oavsett hur årskurserna sammanfaller med exempelvis 
valrörelser. 

HANDLINGSPLAN FÖR POLITISKA PARTIERS DELTAGANDE I SALA KOMMUNS 
SKOLOR 

• Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och 
bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. 

• Rektorn kan inte neka ett parti tillträde på grund av partiets politiska 
åsikter. 

• Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses 
som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade 
antingen i riksdagen eller i kommunens fullmäktige. 
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• Alla partier måste bjudas in på likvärdiga villkor. Det anses som likvärdigt 
om partierna inbjuds genom likartade medium med samma tidsperiod före 
besöket. 

• Alla partier behöver inte bjudas in till samma tillfälle. Det är då viktigt att 
också de partier som inte bjuds in får komma till skolan vid ett annat tillfälle 
under likvärdiga förutsättningar, om de framför sådana önskemål. 

• Ett parti som inte vill delta i samma sammanhang som ett annat parti har 
inte rätt att kräva att skolan anordnar ett särskilt tillfälle för det partiet. 

• Även om kommunfullmäh'tige eller bildnings- och lärandenämnden har tagit 
fram riktlinjer för hur skolorna i kommunen ska förhålla sig till politiska 
partier så måste rektorn ändå fatta sina beslut utifrån tillämpliga 
bestämmelser. Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på något annat 
sätt besluta om avsteg från författningarna. 

• Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om 
det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för 
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. 

• Om någon hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti 
kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att 
neka ett parti tillträde. Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, 
praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett 
politiskt parti. 

8 En tillåten lösning är att alla partier nekas tillträde. En sådan lösning är dock 
svår att förena med skolans demokratiska uppdrag och är därför en mindre 
lyckad lösning. 

o Det är inte tillåtet att alla partier nekas tillträde om ett parti inte sköter sig 
enligt de regler som finns. 
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