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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att fastställa regler gällande politisk information vid 

regionens sjukvårdsinrättningar inför allmänna val enligt bilaga. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Ur demokratiaspekt är det viktigt att alla länets medborgare har samma möj-

lighet till politisk information och valdeltagande, detta inkluderar även pati-

enter inlagda på sjukhus. Mot bakgrund av detta behövs ett regelverk om hur 

sådan upplysningsverksamhet får bedrivas i regionens lokaler. 

Sammanfattning 
Även patienter inskrivna vid regionens sjukvårdsinrättningar har rätt till 

politisk information inför allmänna val. Därför finns ett regelverk om hur 

sådan upplysningsverksamhet får bedrivas. 

Ärendet 

Bakgrund 

Efter överläggningar med de politiska partierna i Norrbottens län fast-

ställdes inför 1998 års val riktlinjer för politisk information vid landstingets 

sjukvårdsinrättningar. Innehållet har därefter reviderats inför varje val ge-

nom beslut i styrelsen.  

Om regler gällande politisk information vid sjukvårdsinrättningar 

Patienter som är inskrivna på regionens sjukvårdsinrättningar ska fritt kunna 

ta del av politisk information och service kopplat till valet. Politiska partier 

med representation i regionfullmäktige eller riksdagen ska därför ges tillfälle 

att bedriva politisk upplysningsverksamhet vid dessa inrättningar. Reglerna 

anger hur sådan upplysningsverksamhet får gå till. 

Istället för att som tidigare besluta om dessa regler inför val lyfts de ut i till 

ett separat styrande dokument som uppdateras vid behov. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Jämställdhet är en central del i demokratin. Både kvinnor och män ska ha 

samma makt att påverka samhället och sina egna liv. Alla ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Enligt Stat-

istiska centralbyrån röstar kvinnor i högre utsträckning än män, både sett till 

antal och andel, men skillnaden är numera bara runt en procentenhet. I riks-

dagsvalet 2018 deltog 89 procent av kvinnorna och 88 procent av männen. 

Demokrati är ingenting statiskt utan något som kräver ett aktivt arbete. Antal 
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kvinnor respektive män inlagda på sjukhus varierar, men sett under hela 

2021 var något fler kvinnor än män inlagda på sjukhus i Norrbotten. Det i sig 

kan bero på att fler kvinnor än män också söker hälso-och sjukvård. För att 

värna demokratin och främja att alla som kan och vill rösta ges möjlighet, 

kan detta förslag ha en positiv påverkan avseende jämställdheten 

Barnrättsperspektivet 

För att få rösta i allmänna val krävs att medborgaren är över 18 år. Då barn 

därmed inte har rösträtt berörs de inte av beslutet. 

Bilaga: 

Regel gällande politisk information vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 

allmänna val 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Divisionschefer 

Avdelningsdirektörer 

Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården 

Regionens gruppledare för de politiska partierna 
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