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Riktlinjer för politisk information och besök i kommunens
verksamheter

Inledning
Politiska partiers möjlighet att besöka och informera i kommunens verksamheter är en fråga som diskuteras löpande och inte minst i samband med allmänna val och folkomröstningar. Det kan t ex röra sig om studiebesök, informationsspridning eller deltagande i debatter eller överläggningar som kommunen eller de politiska partierna tar initiativ till.
Besöken kan bidra positivt till att ge de förtroendevalda en bild av hur verksamheten fungerar och partierna en möjlighet att informera om sin politik. Men
innan ett besök får genomföras behöver kommunen säkerställa att ett antal
principiella och praktiska frågor. Beslut om att godkänna eller avslå ett besök
behöver t ex ske på objektiva och likställda grunder och med utgångspunkt i
den aktuella verksamheten. Besöken får inte heller störa den ordinarie verksamheten, innebära risk för ordningsproblem eller kränka integriteten för den
enskilde.
För att underlätta för verksamheten att ta ställning till om huruvida ett besök
ska genomföras eller inte har Botkyrka kommun utarbetat dessa riktlinjer.
Riktlinjerna gäller politiska partier och ungdomsförbund som är registrerade i
Sverige och syftar till att tydliggöra kommunens generella förhållningssätt när
dessa önskar besöka kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller även
specifika anvisningar vad gäller kommunens skolor och förskolor, som har ett
särskilt demokratiskt uppdrag och omfattas av specifika regler enligt skollagen.
Riktlinjerna utgår ifrån gällande lagstiftning, däribland skollagen, vallagen,
Skolverkets allmänna råd samt SKLs anvisningar inom området (Cirkulär
17:70 Politisk information i skolan, samt promemoria 2014-07-04 Studiebesök
av politiska partier inom vården och äldreomsorgen med mera).
Riktlinjerna omfattar inte de besök som nämnder/ styrelser gör i sina respektive förvaltningar/verksamheter. Sådana besök regleras närmare av berörd
nämnd/styrelse.
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Allmänna riktlinjer för politisk information och besök i kommunens verksamheter
1. I sina kontakter med politiska partier och deras företrädare ska ansvariga för kommunens verksamheter alltid beakta de politiska partiernas
centrala roll i demokratin, medborgarnas och de anställdas rätt att
delta i det demokratiska samtalet och den politiska processen samt de
politiskt förtroendevaldas uppdrag att informera sig om kommunens
verksamheter och Botkyrkabornas levnadsförhållanden.
2. Politiska partier som önskar besöka eller dela ut information i kommunens verksamheter ska i god tid innan få godkänt av berörd förvaltning att genomföra aktiviteten (inom skolan är det rektor som beslutar i frågan, se punkt 7).
3. Besök och informationsspridning får inte störa den ordinarie verksamheten och ska göras med respekt och säkerställd integritet för den
enskilde.
4. 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 t ex göras om det är
motiverat av ordningsskäl. Kommunen får även neka tillträde eller
avbryta ett tillträde om man kan befara att det vid mötet kan förekomma eller förekommer brottsliga uttalanden så som hets mot folkgrupp.
5. Om Botkyrka kommun bjuder in partier till aktiviteter så som debatt,
överläggning, bokbord m.m. kan man av utrymmesskäl eller andra
sakliga skäl begränsa den krets som får inbjudan till ett mindre antal
partier, t ex de som är representerade i Botkyrka kommunfullmäktige,
Sveriges riksdag eller Europaparlamentet. Det är även tillåtet att bjuda
in politiska partier utifrån ett annat urval än som anges ovan om urvalet sker på en annan objektiv grund. Alla partier måste inte heller ges
tillträde till verksamheten/lokalen samtidigt.
6. Vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar får partipolitisk aktivitet och informationsspridning inte förekomma i kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler samtidigt som det pågår
röstmottagning i lokalen.
7. Vid uthyrning av kommunala möteslokaler ska även kommunens policy och riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun tillämpas.
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Särskilda riktlinjer för politisk information och besök i kommunens skolor och förskolor (utgår ifrån Skollagen 1 kap 5 a §)

8. Rektor avgör om politiska partier ska få tillträde till skolan och hur
det i så fall ska ske. Skolan är ingen allmän plats.
9. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga partier
som är representerade i antingen Sveriges riksdag, Europaparlamentet
eller vald församling i kommunen, t ex kommunfullmäktige. Rektorn
får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet
sker på en annan objektiv grund.
10. Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola behöver inte andra politiska partier ges en sådan möjlighet. Rektorn får
dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet
att på lämpligt sätt ta del av information också från andra politiska
partier.
11. Politiska partier får inte uteslutas från att bidra till utbildningen med
anledning av partiets profil eller inställning till en politisk fråga.
12. Om en företrädare för ett parti, som har bjudits in till en skola för att
informera om partiets politik, gör brottsliga uttalanden har skolan
skyldighet att avbryta företrädaren. Exempel på brott mot yttrandefriheten är hets mot folkgrupp.
13. Om en partiföreträdare yttrar budskap som är diskriminerande, kränkande eller på annat sätt strider mot skolans värdegrund ska skolan se
till att dessa budskap inte får stå oemotsagda.
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