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2014 års Demokratiutredning besöker 
Angeredsgymnasiet 
Utredaren kliver in i klassrummet 
 
2014 års Demokratiutredning har som en av sina uppgifter i uppdrag att analysera ungas möjligheter 
till delaktighet, undersöka ungas förutsättningar att medverka i formella beslutsprocesser och föreslå 
åtgärder som kan bidra till att stärka ungas inflytande. De flesta unga menar att de inte har något 
eller ganska lite inflytande över politiska beslut. Samtidigt vill många vara med och påverka. Nu kliver 
regeringens utredare Olle Wästberg in i klassrummen för ett samtal direkt med elever och lärare. 
 
Angeredsgymnasiet tar emot Demokratiutredningen imorgon den 30 september 2015 kl 10:00, för 
att diskutera ungas möjligheter att framföra sina synpunkter i politiska beslutsprocesser. 
 
Demokratiutredningen kommer att presentera sitt arbete och utifrån sina förslag och bedömningar 
diskutera ungas inflytande och delaktighet med eleverna och hur kommuner, landsting och skola kan 
bli bättre på att främja ungas politiska deltagande och föreningsengagemang.  
 
Demokratiutredningen har också i veckan släppt en film om ungas attityder till demokratin. Filmen 
finns på hemsidan: http://demokratiutredningen.info/. 
 
Representanter för media är välkomna att medverka under besöket. 
 
Kontaktpersoner 
För frågor som rör besöket  
Utredningssekreterare Susanne Stenberg  
susanne.stenberg@regeringskansliet.se  
Telefon: 08 405 23 47 

 
 
Rektor Patrick Gladh 
patrick.gladh@educ.goteborg.se 
Telefon: 072 726 15 94 

 
För frågor som rör utredningen i stort 
Huvudsekreterare Daniel Lindvall 
daniel.lindvall@regeringskansliet.se 
Telefon: 08 405 14 81 
 
 
För mer information: 
2014 års Demokratiutredning 
Hemsida: http://demokratiutredningen.info/  
Twitter: @demokratiutr 
Facebook & Instagram: Demokratiutredningen 

 
 
Angeredsgymnasiet 
Hemsida: www.goteborg.se/angeredsgymnasiet 
www.angeredsutmaningen.se 
Facebook: Angeredsgymnasiet 

 
Demokratiutredningen tillsattes i juli 2014 och överlämnar sitt arbete till regeringen vid årsskiftet. Utredningen 
har två övergripande syften: dels att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och 
bredda engagemanget inom den representativa demokratin, dels att analysera och föreslå åtgärder för att 
stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. 
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Angeredsgymnasiet har idag ca niohundra elever. Huvuddelen kommer från nordöstra Göteborg. Skolan har tre 
studieförberedande och två yrkesförberedande program samt en omfattande verksamhet inom förberedelse-
programmen. Angeredsgymnasiet är idag Göteborgs största utbildare inom språkintroduktion. 


