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1 Inledning 
Landstinget Blekinges är en politiskt styrd organisation vars huvuduppdrag är att erbjuda 
befolkningen en god hälso- och sjukvård. Verksamheten styrs utifrån gällande lagstiftning, 
förordningar och policydokument. Öppenhet, insyn, likställighet, objektivitet och trovärdighet är 
viktiga faktorer för att trygga organisationens legitimitet och vårda varumärket Landstinget 
Blekinge. 
 

2 Syfte  
Syftet med dessa riktlinjer är att trygga ett gemensamt förhållningssätt som ger insyn i 
verksamheten samtidigt som likställighet, objektivitet och trovärdighet garanteras vad gäller 
partipolitisk verksamhet och information i landstingets lokaler.  
 

3 Vägledning 

Politisk information 
Yttrandefriheten är grundlagsskyddad enligt Regeringsformen. Den ger dock inte människor rätt 
att få tillträde till en viss institution eller sluten miljö, till exempel ett sjukhus, för att sprida ett 
budskap. På motsvarande sätt förhåller det sig med den i tryckfrihetsförordningen garanterade 
rätten att sprida trycka skrifter. Det innebär följande: 
 

• Politisk information i form av affischer eller liknande får inte förekomma i lokaler där 
patienterna befinner sig. Det gäller såväl inne i lokalerna som i direkt anslutning till dem, 
exempelvis utanför entréer där patienter vistas.  

• Landstinget Blekinges kanaler, exempelvis webbplatser, tidningar, anslagstavlor eller e-post, 
ska inte innehålla politisk information. I samband med val kan landstingets 
kommunikationsenhet tillhandahålla information om valet och de politiska partiernas 
ställningstaganden i olika frågor. Principer för objektivitet och likställighet ska i så fall vara 
vägledande för utformningen.  

• Medarbetare ska inte under arbetstid sprida politisk information. Det betyder att det heller inte 
är tillåtet att bära kläder, nålar, eller märken med politisk information under arbetstid samt att 
anslå politisk information på anslagstavlor eller i personalrum.   

• Medarbetare i Landstinget Blekinge får inte delta i politiska möten på betald arbetstid, 
förutsatt att medarbetaren inte har ett officiellt tjänsteuppdrag knutet till mötet. Medarbetare 
får heller inte medverka till politisk information till patienter på betald arbetstid.  

• I samband med institutionsröstning vid de allmänna valen har partier möjlighet att enligt 
anvisningar från administrativ chef tillhandahålla valsedlar åt inneliggande patienter.  

 

Möten och arbetsplatsbesök 
Landstinget Blekinge välkomnar studiebesök från politiska företrädare. Det är viktigt att de får en 
god insyn i verksamheten eftersom det breddar och stärker dem i deras beslutsfattande. 
Studiebesök ska alltid arrangeras med respekt för patienterna och anhörigas integritet. Även om 
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studiebesök välkomnas måste alltid verksamhetens behov ha företräde. När politiska företrädare 
vill göra ett studiebesök ska detta genomföras i dialog med verksamhetschef eller motsvarande. I 
den mån det finns stor efterfrågan på arbetsplatsbesök ska partier som är representerade i 
landstingsfullmäktige eller i riksdagen prioriteras. Om förtroendevalda vill bjuda in pressen att 
närvara ska detta planeras med god framförhållning i dialog med verksamhetschef och 
kommunikationsdirektör. Riktlinjer för filminspelning, fotografering och ljudupptagning, ska 
följas. Patienternas rätt till sekretess ska alltid tryggas vid dessa besök. 

Utlåning eller uthyrning av lokaler 
Politiska möten får endast hållas i landstingsägda lokaler då det inte stör den ordinarie 
verksamheten. Då det finns begränsad tillgång till lokaler ska verksamhetens behov och de 
politiska partier som är representerade i landstingsfullmäktige ges företräde. Tillstånd att låna 
lokal för politisk verksamhet ges av verksamhetschef om det gäller konferenslokaler som 
disponeras av enskilda verksamheter eller affärsområden. Landstingsgemensamma lokaler hyrs 
via Landstingsservice kundtjänst.   
 
 

4 Ansvar 
Samtliga chefer i Landstinget Blekinge är skyldiga att se till att dessa riktlinjer följs samt att 
informera medarbetarna om innehållet i dem.   
 
 
 
 

Riktlinjer för partipolitisk verksamhet och information i landstingets lokaler och kommunikationskanaler 
version 1.0 4(5) 



 

 

 


	Riktlinjer för partipolitisk verksamhet och information i landstingets lokaler och kommunikationskanaler
	Innehållsförteckning
	Politisk information
	Möten och arbetsplatsbesök
	Utlåning eller uthyrning av lokaler

