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Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Riktlinjer för partipolitisk information
Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för partipolitisk information i Stockholms läns
landsting under valrörelsen 2014.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 juni 2014
Förslag till riktlinjer för partipolitisk information i Stockholms läns
landsting under valrörelsen 2014
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslås besluta
att fastställa riktlinjer för partipolitisk information i Stockholms läns
landsting under valrörelsen 2014 enligt bilagt förslag.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Inför valet förväntas Stockholms läns landstings verksamheter få
förfrågningar om arbetsplatsbesök på sjukhus och i andra verksamheter.
Därför behövs gemensamma riktlinjer för chefer och medarbetare för hur
landstinget ska hantera olika former av partipolitisk informationsspridning
och eventuella verksamhetsbesök under valrörelsen 2014. Riktlinjerna
klargör vad som gäller för medarbetare, patienter, lokaler, publika
kommunikationskanaler och eventuell pressmedverkan.
Överväganden
Riktlinjerna lyfter fram behovet av att i första hand värna om och
respektera patienterna. Patientsekretessen och patientintegriteten måste
alltid upprätthållas och eventuella arbetsplatsbesök eller politiska möten
ska ske på verksamhetens villkor. Lokaler där patienter vistas får inte
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användas för politiska möten och liknande. Arbetsplatsbesök och eventuell
pressmedverkan måste planeras tillsammans med verksamhetschef och
kommunikationsansvarig för verksamheten.
Medarbetare får inte delta i politiska möten på arbetstid.
Landstingets publika kanaler får inte användas för partipolitisk
information.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Riktlinjerna för partipolitisk information får inga ekonomiska
konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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Syfte

Riktlinjerna för politisk information ska vara en vägledning för både chefer
och medarbetare inför valet 2014. Att politiskt förtroendevalda ges
möjlighet till besök i landstingets verksamhet i syfte att inhämta kunskap
och information är viktigt. Viss politisk information är även tillåten i
Stockholms läns landstings verksamheter. I bägge fallen är det samtidigt
viktigt att det är något som sker på verksamhetens villkor.
Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till patienter som vistas på våra
sjukhus och andra verksamheter. Patientsekretessen och
patientintegriteten måste alltid upprätthållas och patienter som ligger inne
på sjukhus ska inte behöva bli ofrivilliga deltagare i politiska möten eller
arbetsplatsbesök.

Politisk information

I Sverige har vi grundlagsskyddad yttrande- och tryckfrihet. Dessa lagar ger
varje svensk rätten att uttrycka sina åsikter, i tryck, på möten, i sociala
medier med mera. Lagarna innebär dock inte att informationsspridning får
ske överallt, till exempel inte i slutna miljöer som sjukhus och liknande
institutioner. Det innebär i korthet för Stockholms läns landsting:
•

•
•

•

•

Politisk information i form av affischer, broschyrer eller liknande får
inte förekomma i lokaler där patienterna befinner sig. Det gäller
både inne i lokalerna och i direkt anslutning till dem, till exempel i
entréer där patienter passerar.
Det är tillåtet att hålla möten och sprida information på allmän
plats, exempelvis utanför entréer.
Stockholms läns landstings publika kanaler, webbplatser,
anslagstavlor, facebook-konton, twitter-konton, e-post, tidningar
med mera, ska inte innehålla politisk information (undantaget den
hänvisning som finns till de i landstingsfullmäktige representerade
partiernas hemsidor/pressmeddelanden på www.sll.se).
Medarbetare har inte rättighet att delta i politiska möten under
arbetstid, om inte medarbetaren har ett officiellt tjänsteuppdrag i
samband med mötet.
I samband med röstning på sjukhus och andra institutioner, vid
allmänna val, får partierna tillhandahålla valsedlar och information
för inneliggande patienter. Det ska ske enligt anvisningar från
ansvarig chef.
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Arbetsplatsbesök och politiska möten

Om ett politiskt parti vill anordna ett politiskt möte för medarbetare i
Stockholms läns landsting måste de kontakta ansvarig verksamhetschef för
verksamheten senast en vecka i förväg. Saklig information om mötet får
anslås på anslagstavlor i personalutrymmen, men inte i de lokaler där
patienter finns. Vid utlåning/uthyrning av landstingets lokaler måste alltid
verksamhetens behov gå före. Politiska möten får inte förekomma i lokaler
där patienter vistas. Medarbetare får inte delta i politiska möten på
arbetstid, om inte medarbetaren har ett officiellt tjänsteuppdrag i samband
med mötet. Detta i egenskap av t.ex. inbjuden föredragande på gruppmöte
hos politiskt parti som finns representerat i landstinget.
Vid förfrågningar om arbetsplatsbesök ska partier som ställer upp i
landstingsvalet prioriteras. Om förtroendevalda/partirepresentanter vill
bjuda in media ska det ske i samråd med verksamhetschef för
verksamheten.

Chefens ansvar

Samtliga chefer ska känna till dessa riktlinjer och informera sina
medarbetare om att de finns som en vägledning vid eventuella
förfrågningar från politiska partier.
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