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Partipolitisk verksamhet på Region Värmlands arbetsplatser 

Gäller för: Region Värmland 

 

Inledning 

Region Värmland ska uppfattas som en öppen, transparent och tillgänglig 

demokratisk organisation. Generellt ska inte Region Värmlands lokaler eller 

informationskanaler innehålla partipolitisk information. Det är dock tillåtet för de 

politiska partierna i regionfullmäktige att förmedla och dela ut politisk information 

med vissa begränsningar. Dessa begränsningar framgår av denna policy. 

Syfte 

Syftet med denna policy är att trygga ett gemensamt förhållningssätt som ger insyn i 

Region Värmlands verksamhet samtidigt som likställighet, objektivitet och 

trovärdighet garanteras vad gäller partipolitisk verksamhet och information i 

regionens lokaler. 

Det är av stor vikt att hänsyn tas 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 verksamhetsbesök. All information, inklusive politiska budskap, 

ska alltid präglas av respekt för den enskildes integritet. 

Politisk information 

I Sverige finns grundlagsskyddad yttrande- och tryckfrihet. Dessa lagar ger varje 

svensk medborgare rätt att uttrycka sina åsikter, i tryck, på möten, i sociala medier 

med mera. Det innebär dock inte att informationsspridning får ske överallt, till 

exempel inte i slutna miljöer som sjukhus och liknande institutioner.  

Politisk information i närheten av sjukvårdens lokaler ska präglas av samma 

återhållsamhet och goda omdöme som ska vara grunden för all offentlig verksamhet. 

I väntrum, på vårdcentraler eller i andra delar av Region Värmlands lokaler och egna 

områden där patienter uppehåller sig, får ingen politisk information delas ut. 

Partipolitisk affischering får endast ske på särskilt anvisade platser. 

Anvisningar vad gäller distribution av valmaterial, exempelvis röstkort och kuvert, 

inför röstning på vårdinstitutioner vid allmänna val utfärdas av respektive 

vårdinrättning, som har att följa föreskrifterna i vallagen. 

Region Värmland får ej förhindra utdelning av politisk information på offentlig plats. 



 

 

 
Titel  Version Giltig t.o.m. 

Rubrik från ärendekortet [Bokmärke] RS/192290 5 Tillsvidare 

 2 (2) 

Partipolitiskt möte 

Parti som önskar hålla partipolitiskt möte i Region Värmlands lokaler ska anmäla 

detta till den lokala förvaltningen. Politiska möten får endast hållas i regionens 

lokaler om det inte stör den ordinarie verksamheten. Medarbetare har ingen rättighet 

att delta i politiska möten under arbetstid, om inte medarbetaren har ett officiellt 

tjänsteuppdrag i samband med mötet. 

Verksamhetsbesök 

Verksamheterna inom Region Värmland välkomnar besök från politiker. Det är 

viktigt att de förtroendevalda inom regionen har möjlighet att på plats informera sig 

om den verksamhet som de ytterst ansvarar för. Ett besök ska godkännas av ansvarig 

chef i god tid före besöket. Om media ska närvara måste alltid ansvarig chef på den 

berörda arbetsplatsen ge sitt medgivande. Medias närvaro ska alltid ske på ett sådant 

sätt att patientsekretessen tryggas. 

Verksamhetsbesök och möten inom vården ska arrangeras med respekt för patienter 

och anhörigas integritet och i kontakt med verksamhetschef eller motsvarande. 

Patienternas rätt till sekretess ska alltid tryggas vid dessa besök. 

Ansvar 

Samtliga chefer inom Region Värmland är skyldiga att se till att dessa riktlinjer följs 

samt att informera medarbetarna om innehållet i dem. 
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