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Riktlinjer för partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter 

Syfte 

1 § 

Riktlinjerna syftar till att tydliggöra kommunens generella förhållnings-
sätt när politiska partier önskar besöka kommunens verksamheter eller 
på annat sätt i kommunens lokaler ge partipolitisk information. 

Riktlinjerna omfattar inte de besök som nämnder och styrelser gör i 
sina respektive förvaltningar/verksamheter. 

Bakgrund 

2 § 

I Sverige finns grundlagsskyddad yttrande- och tryckfrihet. Dessa ger 
rättigheter att uttrycka sina åsikter. Mötesfrihet råder och alla invånare 
har rätt att anordna och delta i möten, och där fritt uttrycka sina 
uppfattningar och åsikter. Detta innebär dock inte att informations-
spridning får ske överallt utan reglering och begränsningar. Detta gäller 
till exempel för omsorgsboenden och skolor. Sekretess och personers 
integritet måste alltid upprätthållas och personer i den kommunala 
verksamheten ska heller inte ofrivilligt delta i politiska möten eller 
arbetsplatsbesök. Detta gäller även deltagande på bild, i ljudupptag-
ningar eller på annat sätt medverkan i intervjuer, möten med media, 
inlägg i sociala medier etcetera. 

Förhållningssätt vid information och besök i kommunens 
verksamheter 

3 § 

Politiska partier som önskar besöka eller ge information i kommunens 

verksamheter, ska i god tid innan få godkänt av berörd förvaltning att 

genomföra aktiviteten.  

4 § 

Besök och informationsspridning får inte störa den ordinarie verksam-

heten och ska göras med respekt och säkerställd integritet för den 

enskilde.  

5 § 

Beslut om att neka ett parti tillträde till kommunens verksamheter/ 

lokaler ska bygga på saklighet och opartiskhet och inte ha något 

samband med partiets åsikter. Begränsningar av politiska partiers 

tillträde till kommunala verksamheter/lokaler får till exempel göras om 

det är motiverat av ordningsskäl. Kommunen får även neka tillträde 
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eller avbryta ett tillträde om man kan befara att det vid mötet kan 

förekomma eller förekommer brottsliga uttalanden så som hets mot 

folkgrupp. 

6 § 

Vid inbjudan till partier att delta vid aktiviteter i kommunens verksam-

het, till exempel i skolan, ska urvalet ske på objektiv grund. Det kan 

exempelvis vara alla politiska partier som är representerade i eller 

deltar i det kommande valet till kommunfullmäktige i Marks kommun, 

Sveriges riksdag eller Europaparlamentet. Alla partier måste inte ges 

tillträde till verksamheten/lokalen samtidigt. 

7 § 

Vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar får partipolitisk 

aktivitet och informationsspridning inte förekomma i kommunens val-

lokaler och förtidsröstningslokaler samtidigt som det pågår röstmot-

tagning i lokalen. 

8 §  

I samband med politikerbesök är det möjligt att arrangera press-

konferens, men då i lokaler där ordinarie verksamhet inte bedrivs och 

på ett sätt så att eventuell sekretess inom verksamheten kan 

upprätthållas. 

9 § 

Berörd förvaltning avgör om tillåtelse kan ges till att fotografera eller 

filma i lokalerna. 

10 § 

Partipolitisk information i form av affischer, broschyrer eller liknande får 

inte förekomma inom kommunens lokaler, förutom om det delas ut i 

samband med särskilt anordnad aktivitet där samtliga fullmäktiges eller 

riksdagens partier beretts möjlighet att delta. 

11 §  

Kommunens interna kanaler såsom internpost, e-post, webbplats, 

intranät och sociala medier får inte användas för partipolitisk 

information eller kommentarer. Dessa kanaler ska hållas fria från 

partipolitiska inlägg.  

12 §  

Kommunens anställda får inte under arbetstid bära kläder, märken, 

nålar eller liknande med partipolitiskt budskap.  
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