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Riktlinjer för politiska aktiviteter i lokaler där Region
Skåne bedriver verksamhet
1. Syfte och omfattning
Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Regionens verksamheter har
en välkomnande attityd och ska alltid försöka möjliggöra för politiska
företrädare att göra studiebesök i syfte att få fördjupade kunskaper om
verksamhet, vårdinnehåll och arbetsbetingelser. Dessa regler syftar till att
säkerställa att sådana politiska aktiviteter inte ska störa den egna
verksamheten eller riskera patientsäkerheten.
Reglerna gäller såväl Region Skånes egna förvaltningar som bolag där
Region Skåne har ett övervägande inflytande. De omfattar såväl besök från
politiskt förtroendevalda inom Region Skåne som från externa politiska
företrädare.
Fackliga organisationers informationsaktiviteter omfattas inte av dessa
regler.

2. Studiebesök, öppet hus med mera
Politiska företrädare som vill göra studiebesök i lokaler där Region Skåne
bedriver verksamhet ska i god tid anmäla detta till berörd verksamhetschef,
och därvid också meddela syftet med besöket, antal deltagare, eventuella
önskemål och andra uppgifter som behövs för att kunna planera för besöket.
Under studiebesöken får inte politiska budskap spridas, utan de ska i första
hand ses som tillfällen att inhämta information och få ökad kunskap om
Region Skånes verksamhet. Beslut om att godkänna studiebesök fattas av
berörd verksamhetschef, eventuellt i samråd med berörd enhetschef och
med hänsyn tagen till tänkbara risker vad gäller patientsäkerhet, sekretess
och produktionsstörningar för verksamheten. Om sådana risker inte
föreligger ska det godkännas. Det är alltid en förtroendevald i Region Skåne
som ska företräda de som ska genomföra studiebesöket.
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De politiska företrädarna kan bjuda in företrädare för media att närvara
under ett studiebesök, förutsatt att Region Skånes föreskrifter om
fotografering, ljudupptagning med mera följs. Patienters och medarbetares
integritet ska respekteras. Presskonferenser i anslutning till studiebesök ska
kunna hållas i för ändamålet lämpliga lokaler och alltid under värdskap av
partigrupp inom Region Skåne. Presskonferenser ska huvudsakligen handla
om Region Skånes verksamhetsområden.
Förvaltningsledning/motsvarande har möjlighet att initiera och genomföra
”öppet-hus”-aktiviteter, paneldebatter med mera som också inkluderar
information från företrädare för politiskt parti.
I de fall medarbetare har önskemål om att bjuda in företrädare för politiskt
parti till arbetsplatser för möten under arbetstid, ska detta alltid vara
förankrat och godkänt av berörd verksamhetschef.

3. Spridning av partipolitiskt informationsmaterial
Region Skånes interna kataloger och register får inte användas i syfte att
sammanställa sänd-listor för direktkontakt med Region Skånes medarbetare.
Spridning av partipolitiskt informationsmaterial, t ex affischering, är inte
tillåten i lokaler där Region Skåne bedriver verksamhet. Detta hindrar inte
att sådant material finns i de politiska partiernas egna kontorsutrymmen i
regionen.
Flygbladsutdelning utanför Region Skånes lokaler är tillåten, till exempel
utanför entréer och dylikt.

4. Interna möten
Förtroendevalda i Region Skåne ska kostnadsfritt kunna använda Region
Skånes egna lokaler för interna gruppmöten. Förutsättningen är att lokalerna
är ändamålsenliga och att de inte behövs i den ordinarie verksamheten.

5. Övrigt
Politiskt parti har rätt att lämna information till enskild patient i sluten vård
på patientens egen begäran.
Anvisningar när det gäller distribution av valmaterial med mera inför
röstning på vårdinrättning ska utfärdas av respektive förvaltning.
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