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Instruktion för partipolitisk kommunikation inför 
valet 2022   
 
Regionledningskontorets förslag till beslut 
Arbets- och personalutskottet beslutar följande. 

Instruktion för partipolitisk kommunikation inför valet 2022 fastställs.  

Sammanfattning 
Instruktionen för partipolitisk kommunikation inför valet 2022 klargör 
vilka förhållningsregler som bör tillämpas inom regionens verksamheter. 
Instruktionen vägleder chefer och medarbetare i samband med politisk 
kommunikation genom till exempel politiska möten, verksamhetsbesök och 
vid spridning av partipolitisk information. Den omfattar även villkor för 
anställdas delaktighet under arbetstid i valrörelsen 2022.   

Bakgrund 
Inför valet förväntas Region Stockholms verksamheter få förfrågningar om 
arbetsplatsbesök på sjukhus och i andra verksamheter. Därför behövs 
gemensamma förhållningsregler för chefer och medarbetare för hur 
regionen ska hantera olika former av partipolitisk informationsspridning 
och eventuella verksamhetsbesök under valrörelsen 2022.  

Regionledningskontorets förslag och motivering  
Instruktionen 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 
användas för politiska möten och liknande. Arbetsplatsbesök måste 
planeras tillsammans med verksamhetschef och kommunikationsansvarig 
för verksamheten. Medarbetare får inte delta i politiska möten på arbetstid. 
Regionens publika kanaler får inte användas för partipolitisk information. I 
instruktionen ingår också att beakta smittskyddsläget kopplat till covid-19. 
Ansvarig för verksamheter bedömer behovet av sådana restriktioner. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna för partipolitisk information får inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
 
 
Carina Lundberg Uudelepp 
Regiondirektör 

Anne Rundquist 
Chefsjurist  
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Instruktion för partipolitisk kommunikation 
inom Region Stockholm inför valet 2022 
 

Syfte 
Denna instruktion för partipolitisk kommunikation ska vara vägledande för 
chefer och medarbetare i samband med valet 2022. En uppgift för 
regionens arbete är att ge invånarna förutsättningar för att delta i den 
demokratiska processen. Samtidigt ska kommunikation på regionens 
arbetsplatser ske utifrån verksamhetens villkor.  

Tillämpning 
Alla politiska partier som deltar i det kommande valet till Region 
Stockholm har rätt att med stöd av dessa riktlinjer bedriva partipolitisk 
kommunikation på eller i anslutning till regionens arbetsplatser.  
 
Alla invånare i Sverige har grundlagsskyddade rättigheter att uttrycka sina 
åsikter. I Sverige råder mötesfrihet och alla invånare har rätt att anordna 
och delta i möten, och där fritt uttrycka sina uppfattningar och åsikter. 
Detta innebär dock inte att informationsspridning få ske överallt utan 
reglering och begränsningar. Detta gäller till exempel för slutna miljöer som 
sjukhus eller liknande institutioner. Patientsekretess och patientintegritet 
måste alltid upprätthållas och patienter ska heller inte ofrivilligt delta i 
politiska möten eller arbetsplatsbesök. Detta gäller även deltagande på bild, 
i ljudupptagningar eller på annat sätt medverkan i intervjuer, möten med 
media, inlägg i sociala medier etc. 

Definition 
Kommunikation är aktiviteter och handlingar som kan påverka beteende, 
kunskap, inställning, förtroende och intresse. Med politisk kommunikation 
i dessa riktlinjer avses sådan kommunikation som syftar till att påverka 
medborgarna att i det allmänna valet 2022 lägga sin röst på ett parti. 

Uppföljning 
Samtliga chefer ska känna till instruktionen och informera sina 
medarbetare om att den finns som underlag vid eventuella förfrågningar 
om partipolitisk kommunikation. 

Instruktion 
Instruktionen styr chefer och medarbetare i samband med politisk 
kommunikation genom till exempel politiska möten, verksamhetsbesök, vid 
spridning av partipolitisk information. Den omfattar även anställdas 
delaktighet under arbetstid i valrörelsen 2022.   
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Politiska möten 
 Om ett parti som deltar i regionvalet i Region Stockholm vill 

anordna ett politiskt möte på arbetsplatsen ska ansvarig 
verksamhetschef kontaktas senast en vecka i förväg. 
Verksamhetschefen har rätt att föreslå ändrad tidpunkt, ändra plats 
eller begränsa omfattningen av, alternativt neka till möte om detta 
bedöms kunna störa verksamheten eller vara negativt för 
patientsäkerheten. Aspekter som arbetsmiljösäkerhet, personlig 
säkerhet samt regler om skyddsobjekt ska tas med i bedömningen.  

 
 Vid val av möteslokal prioriteras alltid verksamhetens behov. Möten 

får inte anordnas i lokaler där patienter vistas, utan ska förläggas till 
allmänna utrymmen under tider då ordinarie verksamhet i 
lokalerna inte pågår. 

 
 Det är tillåtet att hålla möten och sprida information på allmän 

plats, till exempel utanför entréer. Det åligger arrangören att 
inhämta nödvändiga tillstånd från ordningsmyndigheter. För att 
säkerställa att det inte uppstår problem med tillgänglighet för 
patienter, besökare, anställda och transporter ska verksamheten 
informeras i god tid. 

 
 Saklig information om mötet får anslås på anslagstavlor i 

personalutrymmen, men inte i de lokaler där patienter vistas. Det 
gäller både i lokalerna och i direkt anslutning till dem, till exempel i 
entréer där patienter passerar. 

 
 Politiska möten som riktar sig till andra än anställda, till exempel 

patienter eller besökare, får inte anordnas på arbetsplatsen. 
 

 Restriktioner kan bli aktuella beroende på smittskyddsläget kopplat 
till covid-19. Ansvarig för verksamheter bedömer behovet av sådana 
restriktioner. 

 

Besök i verksamheten av förtroendevalda eller 
representanter för politiska partier 

 Om förtroendevalda eller representanter för politiska partier vill 
göra besök i verksamheten och i samband med detta möta 
medarbetare, patienter eller inbjudna media, gäller samma 
förhållningssätt som ovan.  Verksamhetschefen har rätt att föreslå 
ändrad tidpunkt, ändra plats eller begränsa omfattningen av, 
alternativt neka till möte om detta bedöms kunna störa 
verksamheten eller vara negativt för patientsäkerheten. Aspekter 
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som arbetsmiljösäkerhet, personlig säkerhet samt regler om 
skyddsobjekt ska tas med i bedömningen.  
 

 Patienternas rätt till sekretess ska alltid tryggas och i samband med 
besök i verksamheten ska särskild omsorg läggas vid filminspelning, 
fotografering och ljudupptagning, så att dessa rättigheter och 
patientens fria vilja att villkora eller helt avstå deltagande inte 
åsidosätts. Detta gäller även inlägg oavsett i vilken kanal eller 
plattform publicering sker. Lokala regler för fotografering ska alltid 
följas.  

 
 Om förtroendevalda eller representanter för politiska partier vill 

bjuda in media ska det ske i samråd med förvaltnings-, bolagschef 
eller motsvarande. Verksamheten ansvarar för att övriga inom 
regionen informeras utifrån informationsbehov.  

 
 Regionens lokaler, varumärken, utrustning, fordon och kläder får 

inte exponeras på ett sätt som kan tolkas som att regionen är 
avsändare av politisk kommunikation. 
 

 Restriktioner kan bli aktuella beroende på smittskyddsläget kopplat 
till covid-19. Ansvarig för verksamheter bedömer behovet av sådana 
restriktioner. 

 

Spridning av partipolitisk information 
 Politisk information i form av affischer, broschyrer eller liknande får 

inte förekomma i lokaler där patienter befinner sig. Detta gäller 
både inne i lokalerna och i direkt anslutning till dem, till exempel i 
entréer där patienter passerar. 

 
 Utdelning av flygblad eller annat material med politiskt innehåll får 

endast ske under särskilt anordnat möte. 
 

 Det är tillåtet att sprida information på allmän plats. Valinformation 
får sättas upp på staket, plank och dylikt som är belägna vid gator 
och allmänna platser under de förutsättningar som anges i lokal 
ordningsstadga. 

 
 I samband med röstning i allmänna val på sjukhus och andra 

institutioner, får partierna tillhandahålla valsedlar och information 
till inneliggande patienter enligt anvisningar från ansvarig chef. 

 
 Regionens externa och interna kanaler används för att 

kommunicera kring beslut under beredning. Politisk debatt, 



 

 

4 (4) 
 

 RS 2021-0743 
[Datum] 

 
 

    
 

politiska inlägg och politisk kommunikation får inte förekomma i 
kanaler som har regionens förvaltning och bolag som avsändare. 
 

 Restriktioner kan bli aktuella beroende på smittskyddsläget kopplat 
till covid-19. Ansvarig för verksamheter bedömer behovet av sådana 
restriktioner. 
 

Anställdas delaktighet 
 Alla medarbetare har som privatpersoner grundlagsskyddad frihet 

att uttrycka sina åsikter och delta i debatter. Om medarbetare 
medverkar i debatter och publicering som privatperson ska detta 
tydligt framgå, så att förväxling undviks med rollen som företrädare 
för regionen. 
 

 Medarbetare får inte delta i politiska möten under arbetstid, om inte 
medarbetaren har ett officiellt tjänsteuppdrag under mötet eller där 
deltagandet är del av ett fackligt förtroendeuppdrag. Exempel på ett 
officiellt tjänsteuppdrag kan vara att delta som föredragande på 
gruppmöte hos politiskt parti som finns representerat i regionen. 

 
 Medarbetare får inte medverka vid politisk information till enskild 

patient under arbetstid. Det är inte tillåtet att bära kläder, nålar eller 
märken med politisk information tillsammans med arbetskläder. 

 
 Medarbetare har ingen skyldighet att delta vid partipolitiska besök i 

verksamheten. 
 

Hantering vid oklarheter eller tolkning av 
instruktionen 
Instruktionen gäller från den 1 januari 2022 till och med den 11 september 
(valdagen) 2022. Om oklarheter i förfarande uppstår ska frågan först 
försöka lösas mellan respektive parti och verksamhetschef. Om oklarheter 
ändå kvarstår ska frågan lyftas till partiernas gruppledare i arbets- och 
personalutskottet för tolkning. 
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