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Politiska partiers besök i kommunala 
verksamheter samt tillfällig uthyrning av 
kommunala lokaler

deringar där varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö är grundläggande princi-
per. Den som verkar inom skolan och folkbiblioteket 
ska främja jämställdhet mellan könen samt aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling så-
som mobbning och rasistiska beteenden. 

Skolan och folkbiblioteket ska främja elevernas och 
medborgarnas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedborgare genom att vara 
öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 
de förs fram. 

Skolan
Skolan har ett demokratiskt uppdrag där politiska 
partiers medverkan kan bidra till en ökad samhälls-
förståelse hos elever. Det är bra om skolan upp-
muntrar att politiska partier kommer till skolan och 
tar tillvara de möjligheter som denna samverkan 
kan medföra. Skolledningen måste enligt 1 kap 9 § 
Regeringsformen i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet, det 
betyder att alla inklusive politiska partier ska be-
handlas objektivt och lika.  

Däremot är skolan i lagens mening inte en offentlig 
plats. Mötesfrihet råder inte i skolan. Ingen enskild 
person eller organisation har rätt att sätta upp bok-
bord eller affischer inne på en skola eller utomhus 
på skolans område utan tillstånd. 

Skolans ledning beslutar om besök på skolans all-
männa utrymmen. Rektorn bestämmer över skolans 
område och ansvarar för ordningen i skolan. Rek-
torn anvisar tid och plats där information kan ske, i 
korridor, uppehållsrum el. dyl.

Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers 
tillträde till skolan om det är motiverat av ordnings-
skäl eller arbetsmiljöskäl. Samtidigt får skälen inte 
ha något samband med partiers åsikter, det skulle 
strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. 

För mer information: Skolverkets juridiska vägled-
ning ”Politisk information i skolan” samt Sveriges 
Kommuner och Landstings skrift ”Politiska partier i 
skolan”.

Folkbiblioteket
Folkbiblioteket är i lagens mening en offentlig plats 
och har ett demokratiskt uppdrag där politiska par-
tiers medverkan kan bidra till en ökad samhällsför-
ståelse hos medborgarna. Däremot har ingen enskild 

Inledning
Luleå kommun styrs av politiker som valts direkt av 
medborgarna. Det är värdefullt att förtroendevalda, 
berörda nämnder och styrelser informerar sig om 
förhållanden i de kommunala verksamheterna. Lu-
leå kommuns verksamheter välkomnar besök från 
politiska partier. 

Besök och partipolitisk 
information i kommunala 
verksamheter
Studie- och arbetsplatsbesök från politiska partier 
ska i god tid före planerat besök anmälas och ar-
rangeras i dialog med förvaltningschef som beslutar 
om genomförande av besöket. Förvaltningschef äger 
rätt att delegera beslutsrätten om inte beslutanderät-
ten är reglerad i särskild lagstiftning. 

Besöken får inte störa den ordinarie verksamheten. 
Verksamhetens behov har alltid företräde. Besök i 
kommunala verksamheter ska alltid genomföras med 
respekt och säkerställd integritet för den enskilde. 

Vid behov av prioritering ges företräde till politiska 
partier som är representerade i Luleå kommunfull-
mäktige, Norrbottens läns landsting, Sveriges riks-
dag eller EU-parlamentet. Begränsning av politiska 
partiers tillträde till kommunala verksamheter får 
göras om det är motiverat av ordningsskäl eller ar-
betsmiljöskäl.

Om förtroendevalda vill bjuda in pressen att närvara 
ska detta planeras med god framförhållning i dialog 
med förvaltningschef och kommunikationschef. 

Partipolitisk information i närheten av kommunala 
verksamheter ska präglas av samma återhållsamhet 
och goda omdöme som ska vara grunden för all 
offentlig verksamhet. Kommunens kanaler såsom 
e-post och webb får inte användas för att sprida
partipolitisk information till boende/brukare eller
medarbetare.

För mer information: Sveriges Kommuner och Lands-
tings skrift ”Politiska partier inom vård och omsorg”.

Skolan och folkbiblioteket
Enligt skollagen och bibliotekslagen ska verksamhe-
ter i skolan och folkbiblioteket utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska vär-
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person eller organisation rätt att sätta upp bokbord 
eller affischer inne i bibliotekslokalen utan tillstånd. 

Folkbibliotekets ledning beslutar om besök och ak-
tiviteter i bibliotekets allmänna utrymmen. Biblio-
tekschefen bestämmer, i samråd med enhetsansvarig 
för respektive bibliotek, tid och plats där informa-
tion och/eller aktivitet kan ske.

Bibliotekschefen har möjlighet att begränsa politiska 
partiers tillträde till folkbiblioteket om det är motiverat 
av ordningsskäl eller arbetsmiljöskäl. Samtidigt får 
skälen inte ha något samband med partiers åsikter, det 
skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. 

Tillfällig uthyrning av 
kommunala lokaler
Kommunens lokaler kan hyras ut till partier och 
ideella organisationer. Vid behov av prioritering ges 
företräde till partierna som finns i Luleå kommun-
fullmäktige, Norrbotten läns landsting, Sveriges 
riksdag eller EU-parlamentet. 

Uthyrning av lokaler där kommunen bedriver verk-
samhet får endast ske då det inte stör den ordinarie 
verksamheten. Beslut fattas av förvaltningschef eller 
verksamhetschef. Förvaltningschef äger rätt att dele-
gera beslutsrätten om inte beslutanderätten är regle-
rad i särskild lagstiftning.

Uthyrning av Stadshusets 
lokaler 
Stadshusets lokaler ska i första hand användas för 
kommunens politiker och de tjänstemän som arbetar 
i stadshuset. Luleå kommun hyr inte ut stadshusets 
lokaler till kommersiella aktörer. I mån av plats har 
offentliga aktörer och ideella organisationer möjlig-
het att hyra lokalerna. 

Följande gäller för Stadshusets respektive samman-
trädesrum:

Sessionssalen är reserverad för kommunfullmäktiges 
möten, minst en gång i månaden. Utöver det kan 
lokalen kostnadsfritt hyras av alla kommunala verk-
samheter samt de fackliga organisationer som har 
kollektivavtal med Luleå kommun. Politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige, offentliga 
aktörer och ideella organisationer kan hyra Sessions-
salen i mån av plats. Det kan utöver hyreskostnaden 
tillkomma en personalkostnad för uthyrning efter 
kontorstid. 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Våning 9, är i 
första hand till för kommunstyrelsen, nämnder och 
styrelser som har sin verksamhet i stadshuset och i 
andra hand för stadshusets förvaltningar.

Havet, våning 1, kan endast bokas av förvaltningarna 
i stadshuset.

Insjön, våning 2, samt Bottenviken, våning -1, 
kan bokas av samtliga förvaltningar. 

Likabehandlingsprincipen
Enligt gällande lagstiftning kan en kommun inte 
generellt besluta att utestänga, utesluta eller vägra 
vissa organisationer från att göra studiebesök i kom-
munala verksamheter eller från att hyra lokaler i 
kommunens ägda fastigheter. Kommunen är skyldig 
att efterleva att alla organisationer behandlas lika. 

Likabehandlingsprincipen kan frångås om det finns 
sakliga skäl, bl a om

• Man kan förmoda eller på goda grunder anta att i
anslutning till mötet eller mötesaktivitet kan fram-
kalla ordningsstörningar såsom demonstrationer
utanför lokalen, skadegörelse på fastighet eller in-
redning eller att den av kommunen bedriven verk-
samheten störs eller saboteras.

• Man kan befara att det kan förekomma olaglig
verksamhet vid mötet, t ex hets mot folkgrupp.

I dessa fall ska inte uthyrning eller studiebesök med-
ges. 

Om likabehandlingsprincipen frångås ska detta be-
slutas i samråd med kommundirektör.
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