Riktlinje
Beslutad av utbildningsnämnden 2016-01-27

Riktlinje för politisk information i Norrköpings kommunala
skolor Dnr UN 2016/0165
•

Norrköpings kommuns skolor ska ha en positiv grundinställning till
politisk information i skolan, både som en del i ordinarie undervisning
och som politisk information utanför den vanliga lektionsverksamheten.

•

Skolan är ingen allmän plats. Det är därför rektor som avgör om politiska
partier ska få medverka i skolan med politisk information och hur det i så
fall ska ske. Strävan ska vara att rektor kommer överens med de politiska
partierna om formerna för deras medverkan. En ömsesidig förståelse för
varandras villkor är viktig. De politiska partiernas medverkan ska kunna
utgöras av deras ungdomsförbund.

•

När rektor beslutar att partier ska få tillträde till skolan så måste det gälla
alla partier som registrerats av valmyndigheten och som i Norrköping
kandiderar till kommun-, landstings- eller riksdagsval. Alla partier måste
dock inte delta samtidigt.

•

Beslut om att vägra ett parti tillträde kan inte baseras på partiets åsikter
eller innehållet i dess budskap - även om dessa står i strid med skolans
värdegrund.

•

Skolan får neka partier tillträde av praktiska skäl och påvisbara
ordningsskäl. En skola kan inskränka rätten att sprida tryckta skrifter i
skolan efter en bedömning som är strikt baserad på att spridningen inte är
förenlig med ordningen på skolan. Beslutet måste i så fall kunna
motiveras.

•

Enligt JO och JK kan inte lagstiftningen kring förbud mot kränkande
behandling av elever åberopas för att kringgå grundlagens bestämmelser
om yttrande- och tryckfrihet. Det är alltså inte tillräckligt att enskilda
elever säger att de känner sig kränkta om ett främlingsfientligt parti
kommer till skolan. Om skolan åberopar ordningsskäl för att vägra ett parti
att sprida politisk information i skolan får det således inte ha samband med
de åsikter som partiet väntas föra fram.
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•

Skolan får inte neka partier tillträde av ordningsskäl om det är skolans
egna elever som hotar med protestaktioner. Sådana risker för
ordningsstörningar ger inte rektor rätt att särbehandla ett visst parti i
förhållande till andra partier. "Om skolledningen har anledning att anta att
eleverna allvarligt skulle störa en planerad aktivitet får man i stället ställa
in hela arrangemanget (JOX beslut 2007-1 0-26 dnr 4192-2006)."

•

När skolan bjuder in partier till skolan för att medverka i undervisningen
kan man av utrymmesskäl eller andra sakliga skäl begränsa den krets som
får inbjudan till ett mindre antal partier, t ex de som ar representerade i
kommunfullmäktige eller riksdagen.

•

Samma sak gäller nar skolan bjuder in partier för att medverka i politiska
debatter el. dyl. Men om ett parti som inte blivit inbjudet hör av sig och
vill komma till skolan ska skolan erbjuda partiet en möjlighet att medverka
vid en annan tidpunkt eller att delta i annan form.

•

Skolan har ett ansvar för att budskap som strider mot skolans värdegrund
inte får stå oemotsagda. Om kränkningar sker måste skolan agera
omedelbart och kraftfullt.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) påpekar särskilt, att skolan
måste vara beredd att försvara skolans allmänna värdegrund oavsett om
denna ifrågasatts eller angrips i en debatt, vid medverkan i undervisningen
eller vid bokbord genom skrifter eller flygblad. SKL framhåller vidare, att
det är naturligt att de budskap, åsikter och argument som alla politiska
partier framför vid sin medverkan i skolan granskas kritiskt och diskuteras,
vilket är i linje med skolans ansvar for saklighet och allsidighet.

•

Allmänt gäller, att det vore olyckligt om önskemål från extrema och
främlingsfientliga partier att få komma till skolan skulle leda till en
generellt restriktiv inställning till att låta politiska partier och deras
ungdomsförbund verka i skolan och medverka i undervisningen.
Rättspraxis bygger på synen att demokratins värderingar bäst försvaras i
öppen debatt och med demokratiska medel.

För gymnasieskolan gäller dessutom:
•

Det är positivt om så många skolor som möjligt genomför egna skolval i
anslutning till valdagen.

•

Om det är möjligt bör ett möte anordnas mellan företrädare för de politiska
partiernas ungdomsförbund och skolledare från gymnasieskolorna. Ett
sådant möte bör förläggas till våren under ett valår.

