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Det svenska politiska systemet

• EU

• Den nationella nivån - riksdag och regering

• Den regionala nivån - län och regioner

• Den lokala nivån - kommuner
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Europeiska unionen
• Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Besluten som EU fattar påverkar alla som 

bor i Sverige. 

• Det finns också politikområden som EU inte får besluta om. 

• Regeringen företräder Sverige i EU:s ministerråd. 

• Till Europaparlamentet hålls allmänna val. 20 av ledamöterna 
kommer från Sverige.

Källa: www.riksdagen.se
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Den nationella nivån - riksdag

• Riksdagens ledamöter utses genom 
allmänna val. 

• Riksdagens beslut gäller i hela Sverige. 

• Riksdagen stiftar lagarna.

Källa: www.riksdagen.se
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Den nationella nivån - regering

• Riksdagen utser en statsminister. 

• Statsministern utser de ministrar som ska ingå i regeringen.

• Parlamentarism: Regeringen måste stödjas av riksdagen, annars kan den tvingas att 
avgå. 

Källa: www.riksdagen.se
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Den nationella nivån - regering

• Grundlagen: Regeringen styr riket. 

• Regeringen styr genom att lägga fram propositioner, som riksdagen sedan ska ta ställning 
till: Regeringen föreslår och riksdagen beslutar.

• Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa = förordningar.

• Bara riksdagen kan besluta om lagar.

Källa: www.riksdagen.se
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Den regionala nivån - regioner

• Det finns 20 regioner i Sverige. 

• Regioners obligatoriska uppgifter:
• Hälso- och sjukvård
• Tandvård för barn och unga upp till 22 års ålder (från och med 1 januari 2018)
• Regionalt utvecklingsansvar

• I regionfullmäktige fattas de politiska besluten för regionen. 

Källa: www.skl.se
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Den lokala nivån - kommuner

• Sverige har 290 kommuner. 

• Kommunerna ansvarar för en stor del av samhällsservicen.

• Exempel på kommunens uppgifter är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. 

• I varje kommun finns ett kommunfullmäktige. 

Källa: www.riksdagen.se
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Vad är då en kommun?

• Geografisk plats

• Politisk nivå

• Självbestämmande

• Tjänster, service

Källa: 
Erlingsson & Wänström (2015)

9



Varför är kommuner viktiga? 
• Kommunernas verksamhet är större än statens och landstingens verksamhet 

tillsammans. 

• Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn är drygt 1,6 miljoner.

• 880 000 arbetar i den kommunala sektorn – dvs. ca 55% av alla som arbetar i den 
offentliga sektorn jobbar i kommunal verksamhet. 

Källor: 
Erlingsson & Wänström (2015)
www.ekonomifakta.se
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Varför är kommuner viktiga? 
• På de flesta orter utgör kommunen den största enskilda arbetsgivaren. 

• Kommunen ansvarar för flera kärnområden i den svenska välfärden. 

• Kommunerna har omfattande uppgifter – återspeglas också i att kommunernas 
sammanlagda utgifter utgör ca 25% av BNP (2013).

• Dessutom är den kommunala politiska nivån viktig för att skapa legitimitet för det 
politiska systemet som helhet. 

Källa: 
Erlingsson & Wänström (2015)
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De svenska kommunernas historia
• Historiskt sett har Sverige både en lång historia av kommunalt självbestämmande och av 

centralistisk utveckling

• Ursprunget till dagens moderna kommuner dateras ofta till 1862 års 
kommunalförordningar:
• Kommunerna skildes helt från kyrkans uppgifter
• Sverige fick ca 2500 kommuner

• När den svenska välfärdsstaten byggdes upp, med start på 1930-talet, blev kommunerna 
viktiga byggstenar.

Källa: 
Erlingsson & Wänström (2015)
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De svenska kommunernas historia
• Det fanns problem:

• Flera kommuner var för små för att kunna leverera den service som förväntades
• Servicenivån varierade mellan kommuner

• Detta ledde till 1952 års storkommunreform, då kommuner slogs samman med 
varandra:
• 2500 kommuner blev till 1037. 

Källa: 
Erlingsson & Wänström (2015)
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De svenska kommunernas historia
• Under perioden 1962-1974 genomfördes de sk. kommunblocksreformerna. 

• Tanken var att skapa ekonomiskt bärkraftiga kommuner som framförallt skulle kunna 
leverera en enhetlig grundskola och en modern äldreomsorg. 

• När reformerna avslutades 1974 fanns det 277 kommuner i Sverige. 

• Olika kommundelningar har lett till att vi idag har 290 kommuner. 

Källa: 
Erlingsson & Wänström (2015)
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Alla kommuner har samma skyldigheter och rättigheter

• Alla kommuner har samma konstitutionella status

• Kommuner har dock olika förutsättningar, när det gäller ex:
• Invånarantal
• Geografisk storlek
• Demografisk sammansättning

Källa: 
Erlingsson & Wänström (2015)
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Kommunernas uppgifter

• Kommunernas allmänna kompetens:
”Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.”
(Kommunallagen, kap. 2, §1)

• Speciallagsreglerad kompetens 
• Ex. utbildning, socialtjänst, sjukvård, stadsplanering. 

Källor: 
SKL 2019
Erlingsson & Wänström (2015)
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Det kommunala självstyret

• Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av 
grundlagarna. 

• Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det 
ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:
• fatta självständiga beslut
• ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

Källor: 
SKL 2019
Erlingsson & Wänström (2015)
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Kommunpolitik som prioriteringar
• Kommunerna har många olika åtaganden

• Politik = vem som får vad, när och hur (Lasswell 1936)

• Kommunal politik och förvaltning handlar i stor utsträckning om prioriteringar 

• Juridiska ramar och ekonomi sätter gränser

Källa: 
Erlingsson & Wänström (2015)

18



Så styrs en kommun idag

• Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. 

• Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur 
kommuner utför sina uppdrag. 

Källa: SKL 2019
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De förtroendevalda har en central roll 
• Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade 

kommunfullmäktige. 

• Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och 
utskott. 

• Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. 

• Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av 
arbete eller studier.

Källa: SKL 2019
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Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige
• Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt 

som valet till riksdagen. 

• För att få rösta i kommunalvalet ska man dels:
• ha fyllt 18 år senast på valdagen

• dels uppfylla något av villkoren att man är:
• svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
• medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som man har varit 

folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
• medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

• Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Källa: SKL 2019 21



Kommunfullmäktige styr och beslutar
• Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 

• Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens 
viktigaste frågor.

• Kommunfullmäktige bestämmer i stor utsträckning hur kommunen ska vara organiserad. 

Källor: 
SKL 2019
Erlingsson & Wänström (2015)
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Kommunfullmäktiges uppgifter
• Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. 

• Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

• Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

• Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Källa: SKL 2019
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Kommunstyrelsen
• Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsen är en nämnd. 

• Leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

• Ansvarar för kommunens ekonomi.

Källa: SKL 2019
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Nämnderna
• Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje 

nämnd ansvarar för ett visst område. 

• Några nämnder måste finnas enligt lagkrav, men varje kommun har stora frihet att själv 
besluta om sina nämnder. 

• Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och 
kulturnämnd. 

• Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt 
om i Sverige. 

Källor: 
SKL 2019
Erlingsson & Wänström (2015) 25



Nämndernas uppgifter
• Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. 

• I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

• Nämnderna är också remissinstans för kommunövergripande frågor.

• Nämnderna ansvarar för kommunens löpande arbete genom att genomföra beslut 
fattade av kommunfullmäktige. 

• En nämnd är det högsta beslutande organet för respektive förvaltningsområde. 

Källor: 
SKL 2019
Erlingsson & Wänström (2015) 26



Politiker och tjänstemän

• I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners 
verksamheter.

• De förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.

• Källa: SKL 2019
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Medborgardialog, folkinitiativ, medborgarförslag
• Genom medborgardialog kan politiker tillsammans med medborgare diskutera 

inriktningar och prioriteringar för kommunen. 

• Det förstärkta folkinitiativet innebär att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en 
fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av 
närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

• Medborgarförslag har införts i ca 200 kommuner och det innebär en rätt för den som är 
folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens 
ansvarsområde.

Källa: SKL 2019
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Lästips
• Erlingsson & Wänström (2015) Den svenska politiken

• Norén Bretzer (2017) Sveriges politiska system

• www.skl.se

• www.regeringen.se

• www.riksdagen.se
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http://www.skl.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.riksdagen.se/


Huddinge kommuns egen politikerwebb
• www.huddinge.se/politikerwebben

• Ny webbplats för er!

• Här samlar vi info om bl.a.
• Att vara förtroendevald
• Läsplatta, iPad
• Digitala verktyg
• Parkering
• Organisation och styrning

• Välkommen in!
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