
Fakta om riksdagen

Sverige är en demokrati, d v s vi som bor i landet bestämmer, genom allmänna val vart 
fjärde år, vilket parti/partier som skall sitta i riksdagen.
I riksdagen finns 349 s k ledamöter, dessa 349 riksdagsledamöters uppgifter är att:
-stifta lagar
-besluta om skatter
-bestämma statens budget.

En s k talman leder arbetet i riksdagen. På talmannens förslag utser riksdagen 
statsministern. Statsministern utser sedan de ministrar som skall vara med i 
regeringen. 

Valrörelse, politik och styre
          - så fungerar Sverige

Diskussionsfrågor 1.

- Vilka partier har vi i Sverige och vilka samarbetar med varandra?
- Varför måste partierna i Sverige samarbeta med varandra?
- Vad kallades det samarbetet i filmen?

Till läraren:

Här kan ni gemensamt prata om vilka partier som finns i Sverige och vilka som 
samarbetar med varandra, och varför de väljer att samarbeta. I vissa situationer (med 
majoritet för ett parti) kanske samarbetet inte behövs, medan det är nödvändigt i andra 
situationer (för att ett block skall få majoritet).
Ta gärna upp hur ett litet parti kan få en stor roll vid valresultat där de stora partierna 
får nästan lika många röster: vågmästarroll.   

VALRÖRELSE, POLITIK & STYRE

MEDIX PRODUKTION AB

Fakta om regeringen

Regeringen ledd av statsministern lämnar förslag på lagar e t c till riksdagen, de 
förslagen kallas propositioner. Den viktigaste är budgetpropositionen som innehåller 
förslag på hur regeringen ska använda sina pengar för nästa år.
Regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste stödjas av riksdagen.

 
Diskussionsfråga 2

- Hur utses statsministern?
- Vad är regeringens uppgift?
- Statministern väljer ministrar till regeringen. Kan du namnet på någon som varit 
minister?

Fakta om kommunen

Ordet kommun kommer från det latinska ordet ”communis” som betyder gemensam. 
Kommunen är ett geografiskt område. Alla som bor i området tillhör kommunen.
Inom flera områden får landets kommuner själva bestämma hur verksamheten ska 
bedrivas. Det här är något som Sverige är ganska ensam om i världen. Kommunerna 
får allt mer uppgifter och ansvar från staten. 
Men det finns lagar som bestämmer en miniminivå som kommunen måste leva upp till. 
Det innebär t ex att en kommun kan inte införa en åtta-årig skola för att spara pengar.
Men saker som fritid och kultur är helt och hållet lämnade åt kommunens egna beslut. 

Diskussionsfråga 3

- I din vardag kommer du i kontakt med många ställen och verksamheter som är 
kommunalt styrda, kan du räkna upp några? 
-Vem betalar för den kommunala verksamheten?

Till läraren
 
Diskutera vad som är kommunalt drivna verksamheter i barnens närområde: skola, 
dagis, ridskola etc. 
Berätta hur kommunen får pengar till allt: En del (t ex skolpengen) kommer från statlig 
finansiering, men mycket annat genom skattepengar, d v s barnens föräldrar betalar 
genom skatten till verksamheterna. Hur hög kommunskatten är får kommunen själv 
bestämma skatten.

Fakta om landstinget

Landstingens främsta uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till alla 
som finns i landstingsområdet. En del landsting ansvarar även för kollektivtrafiken, d v 
s bussar, tunnelbana, spårvagnar etc.

Diskussionsfråga 4

-  Diskutera vilka sjukhus/vårdcentraler som finns i landstinget.
-  Ta upp barnens egna erfarenheter från sjukvården. Hur har det fungerat? Inte 
fungerat?
-  Sköter landstinget kollektivtrafiken där Du bor? Fungerar den bra eller kan den bli 
bättre?

    VALRÖRELSE, POLITIK & STYRE 
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