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Policy rörande politiska partier och andra intresseföreningar i Orsas 
grundskolor 
 
Följande policy bygger på de skrivningar som återfinns hos Skolverket om politiska 
partier i skolan och är kompletterad för att inom Orsa kommun även gälla föreningar. 
 
Nationella riktlinjer 
Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör vad som gäller 
när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet 
partier som bjuds in om det görs på objektiv grund. 
 
Den nya bestämmelsen tydliggör att en skola som vill bjuda in politiska partier får begränsa antalet 
partier som bjuds in om urvalet av partier görs på objektiv grund. Bestämmelsen utgår från 
objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen, som skolan måste följa. En skola som bjuder in 
politiska partier måste göra det på ett sakligt och opartiskt sätt. 
 
Skolan måste inte bjuda in politiska partier. Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in 
politiska partier. Skolan är inte en allmän plats och politiska partier har inte någon rätt att komma 
till skolor och sprida sitt budskap. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag, men kan fullgöra sitt 
uppdrag på olika sätt. Att bjuda in politiska partier till skolan är ett av flera sätt att arbeta med det 
demokratiska uppdraget. Rektorn måste bedöma om det är lämpligt och i enlighet med elevernas 
bästa att skolan bjuder in politiska partier. Det är viktigt att ordningen och arbetsmiljön för både 
elever och personal blir god när skolan bjuder in politiska partier. 
 
Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier för att medverka i utbildningen 
och om antalet partier ska begränsas. Rektorn får delegera uppgiften till någon annan inom 
skolenheten. Det är alltid skolan som bjuder in politiska partier för att medverka i utbildningen även 
om initiativet till ett besök kommer från ett eller flera partier. Partierna bjuds in som ett led i 
utbildningen och inte utifrån de politiska partiernas intresse av att få komma till skolan. 
 
Utgångspunkten är vad som är lämpligt för elevernas utbildning, inte vad som ligger i de politiska 
partiernas intresse. Rektorn kan till exempel besluta att partierna får lämna information skriftligen, 
vid ett bokbord eller genom att medverka i utbildningen på annat sätt. Även i den här situationen 
måste rektorn vara saklig och opartisk. 
 
Skolan kan begränsa sin inbjudan till samtliga partier som är representerade antingen i riksdagen, 
kommunfullmäktige (inklusive landstings- eller regionfullmäktige) eller i Europaparlamentet. Skolan 
får också bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv 
grund. Inbjudan kan till exempel begränsas till partier som har rätt till statligt eller kommunalt 
partistöd eller som har rätt till valsedlar på statens bekostnad. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att urvalet av politiska partier inte får göras i syfte att utesluta ett visst 
parti på grund av partiets åsikter. Att göra det är i strid med objektivitetsprincipen. 
 
Tillämpning av riktlinjer inom Orsa kommun 
Orsa kommuns skolor kommer inte aktivt att bjuda in politiska partier till skolan. Företrädare för 
de politiska partierna är dock vara välkomna i undervisningssyfte. Framförallt rör detta So-ämnet, 
där exempelvis parti för parti kommer till klasserna och presenterar sin politik alternativt om skolan 
ordnar en debatt mellan de politiska partierna. 
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Om ett parti hör av sig och vill komma till skolan med en lokal företrädare och om detta passar in i 
undervisningen så har skolan i Orsa kommun en skyldighet att informera de andra partierna 
representerade i kommunfullmäktige eller Sveriges riksdag om att ett sådant besök kommer att ske 
och samtidigt bjuda in även de andra partierna. 
 
Antalet politiska partier begränsas till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Orsa 
eller Sveriges riksdag. Företrädarna för de politiska partierna begränsas till de politiska företrädare 
som företräder partierna lokalt, i första hand till de representanter som sitter i kommunfullmäktige 
alternativ som i en valrörelse står som toppkandidater på partiernas listor till kommunfullmäktigen. 
I de fall de politiska ungdomsförbunden vill komma så ska de representeras av representanter från 
Dalarnas län och moderpartiet ska finnas representerat i Orsa kommuns kommunfullmäktige eller 
Sveriges riksdag. 
 
De föreningar som bjuds in till skolan alternativt välkomnas om de hör av sig och vill komma till 
skolan begränsas till de föreningar som uppbär föreningsbidrag av Orsa kommun och återfinns på 
Orsa kommuns hemsida alternativt föreningar som uppbär statsbidrag genom myndighet. 


