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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa riktlinjer för politisk information till enskilda patienter inom slutenvården vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 2018 års val till riksdag, landsting och kommun.

Yttrande till beslutsförslaget
Patienter som är inskrivna på regionens sjukvårdsinrättningar ska fritt kunna
ta del av politisk information och service. Politiska partier med representation i regionfullmäktige eller riksdagen ska därför ges tillfälle att bedriva
politisk upplysningsverksamhet vid dessa inrättningar.
Verksamheten ska ske i former som är godtagbara ur vårdsynpunkt. Hänsyn
ska tas till patienter som besöker sjukhusen för öppen vård samt till personalens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Sammanfattning
Efter överläggningar med de politiska partierna i Norrbottens län fastställdes
inför 1998 års val riktlinjer för politisk information vid landstingets sjukvårdsinrättningar. Reglerna justerades inför 2002 års val och har också under
valen 2006, 2010 och 2014 fungerat tillfredsställande. De föreslås gälla även
inför 2018 års val, med tillägg av att med politiska partier avses partier med
representation i regionfullmäktige eller riksdagen.

Ärendet
Allmän upplysningsverksamhet
Med allmän upplysningsverksamhet avses verksamhet vid så kallade valbyråer, information via sjukhusradio, debatter och affischering samt utdelning
av flygblad, valsedlar och annat informationsmaterial.
För att bedriva allmän upplysningsverksamhet fordras tillstånd från respektive närsjukvårdschef. Skriftlig ansökan om tillstånd ska inlämnas senast två
veckor i förväg. I ansökan ska formerna för den tänkta aktiviteten anges i
korthet, liksom önskemål om tidpunkt samt behov av lokal och eventuell
utrustning.
Närsjukvårdschef ska ge besked om tillstånd samt informera om vilka regler
som gäller för affischering, flygblad och så vidare senast en vecka innan
aktiviteten.
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Partierna ska behandlas likvärdigt ifråga om informationstidens längd, tilldelning av lokal och utrustning, nyttjande av internradio etcetera.
Partierna ansvarar själva för att ta med eller hyra eventuell extra utrustning
som behövs i valarbetet. Om partiernas arbete medför extra kostnader för
sjukvårdsinrättningen kommer dessa att faktureras berört parti.
Individuell upplysningsverksamhet
Med individuell upplysningsverksamhet avses dels information riktad till
enskilda inneliggande patienter vid regionens sjukvårdsinrättningar, dels
valteknisk service vid röstning.
Särskilt tillstånd för sådan verksamhet behövs inte, men får endast ske på
patients begäran och under ordinarie besökstid inom ramen för de allmänna
regler som gäller för besök.
Personal kan medverka i den valtekniska servicen om patient så önskar.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschefer
Stabsdirektörer
Närsjukvårdschefer
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