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HÅLLBAR UTVECKLING

VEM BESTÄMMER EGENTLIGEN?
Sverige styrs genom att alla medborgare som är 18 eller äldre får rösta på de  
politiska partier och personer som man vill ska styra landet. Man röstar även på  
vilka politiker som ska styra kommunen och regionen som man bor i. 

I Sverige betalar medborgare skatt. Skatten går både till Staten, Regionen och  
Kommunen och används för att betala för till exempel skola, polis, sjukvård, miljö- 
arbete och kollektivtrafik.

1. Riksdagen och regeringen

Riksdagen och regeringen styr 
Sverige och bestämmer vilka 
lagar som gäller i hela landet. 
För att klara av sitt arbete har re-
geringen olika departement som 
arbetar med särskilda saker, till 
exempel skola och miljö.

2. Kommun och Region

Sverige är indelat i mindre delar, 
kommuner och regioner. De po-
litiker som styr i kommunen och 
regionenen bestämmer många 
saker som rör din vardag:

3. Rektorn

Den som ser till att din skola 
fungerar är rektorn. Rektorns 
jobb är att skolan följer de lagar 
och mål som riksdagen och 
regeringen har beslutat om.

4. Du själv

Du själv gör val varje dag som 
påverkar både dig själv och dem 
runt omkring dig.

•  Sjukhus och 
vård centraler

•  Bussar och tåg
•  Byggnader och 

gator
•  Sophämtning

•  Källsortering
•  Vatten och 

avlopp
• Miljöskydd
• Skola

Av vem bestäms det … 1. Riksdagen 
och regeringen

2. Kommun och 
Region

3. Rektorn 4. Du själv

1… hur ofta bussen går?

2… om det ska byggas en ny cykelväg?

3… vart det finns övergångsställen?

4… om du går, cyklar eller åker bil?

5… hur fort bilarna får köra utanför din skola?

6… om du slänger skräp i naturen eller papperskorgen?

7… vad som händer med våra sopor?

8… vad du ska lära dig i skolan?

9… om det ska byggas en fritidsgård?

10… vad skolmaten kostar?


