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Remissvar politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)
Tillsättandet av utredningen om hanteringen av politisk information i skolan
välkomnades av Sveriges Skolledarförbund. Det fanns en besvärande och tilltagande förvirring kring hur lagstiftningen skulle tolkas. Främlingsfientliga och
antidemokratiska strömningar har även fått ökad uppmärksamhet i samhället i
stort och därmed även i skolan, vilket ytterligare har ökat nödvändigheten av
ett klargörande av vilken reglering som gäller.
Ett antal incidenter där ordningen på skolan störts avsevärt har inneburit att ett
ökat antal skolledningar har sett det som nödvändigt att avstå från att bjuda in
företrädare för politiska partier till skolan. Denna utveckling ser förbundet som
mycket negativ. En ökad klarhet kring vad som gäller och vilka möjligheter
som står till buds för att säkra genomförandet av demokratiuppdraget har därmed stort värde för landets skolledningar.
Utredaren visar i sina resonemang på goda insikter i skolans verklighet och de
svårigheter som skolans personal kan ställas inför i sitt yrkesutövande. De bedömningar som utredaren landar i är väl underbyggda och fullt rimliga enligt
förbundets bedömning. Sveriges Skolledarförbund kan instämma i samtliga.
Utredaren föreslår en ny bestämmelse i skollagen som reglerar hur ett urval av
besökande partier får göras om det bedöms nödvändigt. I bestämmelsen konkretiseras också hur elever ska kunna få ta del av information även från de ev.
partier som anmält intresse för att medverka men som inte kunnat erbjudas att
delta.
Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom utredarens förslag. Som bestämmelsen är formulerad ger den en god ledning för skolledningens agerande. Den
ger även skolorna ett stort och nödvändigt utrymme att själva besluta om det
lämpligaste sättet för eleverna att få ta del av information från politiska partier
som anmält intresse för att delta men som inte tillåtits göra detta.
Förbundet ser det som självklart att Skolverket uppdaterar sin normering och
rådgivning utifrån de lämnade förslagen. Det kan vara befogat att inför kommande valår satsa på en riktad informationskampanj där rättsläget klarläggs för
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såväl skolhuvudmän och skolledningar som för personal och elever. Även politiska partiers ungdomsförbund bör få ta del av den nya regleringen.
Med vänlig hälsning
Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson
Förbundsordförande
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