
Sveriges riksdag



Valet 2018
Partier och mandatfördelning



Regeringsbildning
Ett eller flera partier bildar regering

Talmannen 
samtalar med 
partiledarna

Talmannen presenterar ett förslag 
till statsminister för riksdagen

Riksdagens ledamöter 
röstar om statsminister

Statsministern presenterar 
regeringsförklaringen

Statsministern utser sina ministrar



Riksdagens organisation

• 349 ledamöter och partikanslier

• Riksdagsförvaltningen

• Riksdagens myndigheter

• Riksdagens nämnder



Riksdagens uppgifter
”Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens 
medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning” RF 1 kap 4



Sveriges grundlagar

Regeringsformen Tryckfrihets-
förordningen

Yttrandefrihets-
grundlagen

Successions-
ordningen



Utskott

Arbetsmarknads-
utskottet AU

Civil-
utskottet CU

Finans-
utskottet FiU

Försvars-
utskottet FöU

Justitie-
utskottet JuU

Konstitutions-
utskottet KU

Kultur-
utskottet KrU

Miljö och jordbruks-
utskottet MJU

Närings-
utskottet NU

Skatte-
utskottet SkU

Socialförsäkrings-
utskottet SfU

Social-
utskottet SoU

Trafik-
utskottet TU

Utbildnings-
utskottet UbU

Utrikes-
utskottet UU

http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____2099.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____10943.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6359.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6361.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6363.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6373.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6374.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6450.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6407.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6451.aspx
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Socialforsakringsutskottet/
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6453.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6454.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6455.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6456.aspx


Från förslag till lag



Besluta om statens budget
• Budgetproposition för 2020

• 27 utgiftsområden

• Offentlig sektors skatteintäkter:
2163 miljarder (prognos 2019)

• Utbildning och universitetsforskning:
83 miljarder (2020 års anslag)



Riksdagen granskar regeringen
Riksdagens kontroll ska bidra till att regeringen och myndigheterna följer lagarna, 
arbetar effektivt och att medborgarna känner förtroende för den offentliga makten.

Effektivitetsgranskning

Rättslig granskning

Parlamentarisk
granskning

Frågor och
interpellationer

Misstroendeförklaring

Konstitutions-
utskottet (KU)

Justitieombudsmannen
(JO)

Riksrevisionen



Riksdagsåret
Januari  Partiledardebatt.

Februari  
Utrikespolitisk debatt.

April  Debatt om den 
ekonomiska 

vårpropositionen.

Maj  Konstitutions-
utskottets gransknings-

debatt. EU-debatt.

Juni  Partiledardebatt. 

September  Riksmötet öppnar. 
Regeringen lämnar budget-
propositionen, debatt. Allmänna 
motionstiden börjar.

Oktober  Partiledardebatt. 

November  Kammaren 
beslutar om de ekonomiska 
ramarna för statsbudgeten.

December Budgetens 
utgiftsområden beslutas. 



Tack för att ni lyssnade! 

Har ni några (fler) frågor?
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