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Remissvar över betänkandet SOU 2022:28 Vår 
demokrati – värd att värna varje dag  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har skicka betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag 
(SOU 2022:28) på remiss till Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast 
den 25 november. 
 

Sammanfattning 
Tyresö kommun är positiva till de förslag och rekommendationer som 
kommittén föreslår. De kan bidra till positiva effekter för demokratiarbetet i 
bland annat kommunerna.  

Vi har inte några synpunkter på majoriteten av de förslag som kommittén 
föreslår men vill lyfta vikten av att förtydliga skolans demokratiuppdrag.  

7.3 Förtydliga skolans demokratiuppdrag 
Tyresö kommun håller med om att det finns oklarheter i skolans 
demokratiuppdrag i stort. Det är ett stort och komplext uppdrag.  
 
Skolverkets uppdrag att utforma rekommendationer, allmänna råd och 
inspirationsmaterial är ett bra förslag. Huvudmän, skolledare och skolans 
personal ges därmed ett bra stöd i demokratiarbetet. Det är även bra att detta 
finns på skolverkets hemsida eftersom det ger legitimitet till materialet.  
 
Vi håller med om att Skolinspektionen bör granska skolornas demokratiarbete 
och att brister belyses. Detta ger eleverna ökade möjligheter till en likvärdig 
utbildning.  
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Vi vill framföra en synpunkt gällande arbetsbördan inför granskning. 
Skolinspektionen bör värdera den administrativa insatsen som skolorna 
behöver göra inför en granskning.   
 
Vi anser att det är positivt att Skolverket ser över partiernas möjligheter att 
närvara i skolor. En erfarenhet som finns är att det inte är helt enkelt för 
enskilda rektorer att göra denna bedömning.  
Tyresö kommun vill påtala att ett permanentande av Skolverkets 
demokratiplattform kommer att kunna stödja skolornas arbete inom området 
och stärka det lokala demokratiarbetet.  

Det är viktigt att denna demokratiplattform finns i anslutning till Skolverkets 
andra stödmaterial. Detta gör den mer tillgänglig för skolans personal.  
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