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Förord
Regeringen har inom ramen för demokratisatsningen Delaktiga Sverige inför 2006 års val
uppdragit åt Myndigheten för skolutveckling att stödja genomförandet av Skolval2006. Målgruppen är gymnasieelever och elever i grundskolans år 7-9, med syfte att öka elevers kunskaper om och intresse för hur man som ung kan delta i och påverka samhällsutvecklingen.
Dessutom skall materialet uppmuntra till deltagande i skolvalet.
Rollspelet När du får bestämma – En simulering om valet till kommun och landsting (Enkel
version) är en del av det utbildningsmaterial för gymnasieskolan och elever i grundskolans år
7-9 som Myndigheten för skolutveckling har tagit fram inom ramen för denna satsning.
Spelet är utvecklat av Carl Heath och Karl Alfredsson, GR Utbildning på uppdrag av
 yndigheten för skolutveckling. Projektansvarig vid Myndigheten för skolutveckling har
M
varit David T. Hallal.

Suss Forsman Thullberg
Avdelningschef
David T. Hallal
Undervisningsråd
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Introduktion
När du får bestämma är en simulering om val till
kommun och landsting. Simuleringen finns i fyra versioner, två vanliga och två enkla. I bilagorna finns underlag
för att genomföra simuleringen med inriktning mot
kommun eller landsting.
Simuleringen är indelad i tre faser. I den första
fasen delas deltagarna in i ett antal olika partigrupper
och får till uppgift att skapa politiska budgetförslag
och valstrategier. I den andra fasen agerar deltagarna
röstberättigade och röstar på något (eller inget) av de
förslag som presenterats. I den tredje och sista fasen
återgår deltagarna till partigrupper för att försöka bilda
majoritet och opposition. Simuleringen avslutas med en
efterdiskussion.

• Att studera och analysera olika demokratiska
system i sverige.
• Att stimulera och uppmuntra elever att rösta i
kommun- och landstingsvalen.

Material
Följande material behövs för att kunna genomföra simuleringen När du får bestämma:
• Postrar för varje parti (bifogade i lådan)
• Röstsedlar för varje parti (bifogade i lådan)
• Penna
• Tejp eller motsvarande att sätta upp postrarna med

Tid

Förberedelser

Simuleringen tar ca tre timmar att genomföra, inklusive
tid för efterdiskussion. Simuleringen kan också med
fördel delas upp på tre lektioner, där respektive fas
genomförs vid ett enskilt tillfälle. Avsätt i så fall ungefär
lika lång tid till de olika faserna, även om den sista går
snabbast rent speltekniskt så skall man inte glömma att
få med den ovärderliga efterdiskussionen i det passet.

Börja med att fundera över hur många partier som ska
vara representerade i simuleringen samt om den ska
fokuseras mot kommun eller landsting. Beroende på om
simuleringen belyser kommun eller landsting används
olika posters. Det är bra om minst fem av de beskrivna
partierna är med i simuleringen, men det går bra att
ha upp till nio partier. Se till att det finns postrar och
röstsedlar för varje parti inför genomförandet. Möblera
klassrummet så att varje parti får möjlighet att sitta vid
var sitt bord så att de olika grupperna kan tala ostört
med varandra. Varje grupp behöver några pennor som
de kan skriva upp sina förslag med. Använder ni inplastade postrar så se till att ni använder pennor som går att
sudda efteråt.

Syfte
• Att ge deltagarna insikter om demokratins fördelar
och begränsningar.
• Att visa på demokratins möjligheter till delaktighet
och inflytande.
• Att inspirera deltagarna till ett fortsatt engagemang
i demokratiska frågor.
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Genomförande
Introducera simuleringen för deltagarna genom att dela
in dem i lika stora grupper. Varje grupp får en parti
poster. Det kan vara bra att dela in klassen i grupper som
normalt sett inte arbetar med varandra för att skapa en
mångfald i respektive grupp. Tala om för deltagarna att
de representerar var sitt parti.
Spelet är indelat i tre faser. Faserna går att genomföra
direkt på varandra i en följd, men går också att dela upp
och genomföra vid tre olika tillfällen.

Partiplanering
Den första fasen syftar till att låta varje grupp skapa sin
politik utifrån vilket parti de spelar. På den poster varje
grupp har fått finns följande information:
• Partinamn
• Partidjur
• Kortfattad ideologisk beskrivning
• Kortfattad lista på viktiga frågor
• Lista på viktiga politikområden i kommunen eller
landstinget i form av budgetgrupper
• En ruta med skattesatser, (endast i kommunversionen)  en för förra årets där skatten är satt till 30%
och en för årets. Deltagarna kan justera sin budget
genom att höja eller sänka skatten. I spelet mot
svarar 1% skatt 60 miljoner kr.
• Föregående års budget för de olika politikområdena
• En plats att redovisa förslag på nästa års budget
• Plats för att skriva sitt partis valslogan
• Plats för att skriva ett antal vallöften
Deltagarna ombeds läsa igenom sin poster och i gruppen
diskutera vilken sorts parti de är och vilka av de olika

politiska områdena de tycker är viktigast. När gruppen
har satt sig in i sitt parti ska de tillsammans i gruppen
skapa politiska förslag. På postern finns utrymme för
att fylla i dels hur partiet vill att budgeten i kommunen
eller landstinget ska se ut under nästa budgetår, samt
vilka specifika förslag de skulle vilja lägga under varje
nästa mandatperiod. Deltagarna har också möjlighet att
förändra hur mycket skatt som ska tas ut i kommunen,
samt avgöra om deras budget ska vara balanserad eller
inte i Landstingsspelet. Varje partigrupp får i uppgift
att utforma en budget och förslag inom varje politiskt
område som utgår ifrån deras ideologiska ståndpunkt.
Varje grupp ska också förbereda för att inför de andra
grupperna kunna förklara sin politik.
När samtliga grupper färdigställt sina politiska förslag
och gjort färdigt sin budget så sätts alla posters upp.
Varje grupp redogör för hur de ställt upp sin budget och
vilka specifika förslag de har tagit fram. Beroende på
hur mycket tid som finns till förfogande kan man i detta
skede också ha en kort utfrågning mellan grupperna för
hur de tänkt, vilka förslag som är viktigast för respektive
grupp, om deras förslag känns realistiska och så vidare.

Valkampanjen
Under den andra fasen, som antingen påbörjas direkt
efter den första fasen eller vid en senare lektion så ska
deltagarna lämna sin grupptillhörighet. Det är viktigt att
tydligt klargöra att deltagarna i denna fas inte tillhör den
grupp de tidigare var med i, utan att alla, individuellt,
iklär sig rollen som röstande i valet. Om den andra fasen
genomförs direkt efter den första så kan det vara en god
idé att ta en kortare paus emellan, så att deltagarna lät�tare frigör sig ifrån det tidigare arbetet.
I denna fas möbleras klassrummet om så att det finns
ett eller flera valbås. Handledaren agerar valförrättare
och genomför en valprocedur. Det är bra om denna proHandledning – När du får bestämma – Enkel version | 

cess påminner så mycket som möjligt om en riktig valsituation. Använd bifogade röstsedlar och gärna kuvert
och någon slags låda att lägga rösterna i. Det är viktigt
att i detta läge visa på vikten av rösthemlighet och individens möjlighet att fritt välja att rösta som de vill. Gör
gärna röstproceduren så autentisk som möjligt.
När eleverna röstat genomför handledaren en rösträkning för att se på hur många röster de olika partierna har
fått. För att skapa en bra jämförelse med de riktiga valen
finns en ”4- spärr” även i denna simulering. Ett parti som
endast fått en röst räknas bort. Blankröster räknas ej.
De återstående röstsedlarna räknas och en mandatfördelning skapas utifrån detta resultat. Det lättaste sättet
att skapa en mandatfördelning på är att se hur många
procent av rösterna respektive parti fick. Därefter delas
de upp i mandat. Om man i spelet låter fullmäktige ha
51 mandat så delas respektive partis procentuella resultat
med två och fördelas enligt detta resultat. Det parti
som är störst får en röst extra. Det går givetvis också
att använda sig av den jämkade uddatalsprincipen för
att fördela mandaten. Detta är dock tidskrävande och
rekommenderas bara om det finns mycket gott om tid
till förfogande.

Att ta ansvar för valresultatet
När mandaten är fördelade påbörjas den tredje fasen i
simuleringen. Deltagarna återgår till sina partigrupper
och får reda på hur många mandat respektive parti har
fått. Om något av partierna inte passerade 4% spärren så
får dessa deltagare fördelas jämnt på övriga grupper.
Nu påbörjas en förhandling mellan grupperna om
kommunens eller Landstingets budget. Samtliga partier
skall utforma ett eller flera förslag som utgår ifrån den
politik och budget de i den första fasen föreslagit. Förslagen genomförs genom att partierna ska lägga fram
sin årsbudget vilken de sedan skall söka stöd för. Om
något parti fått egen majoritet så kommer arbetet att gå
relativt snabbt då detta parti kommer att kunna fastslå
sin budget från fas ett i simuleringen, möjligen med vissa

justeringar. Oavsett hur majoritetsförhållandet ser ut
skall de partier som inte hamnar i majoritetsgruppen
också skriva egna förslag, precis som majoritetspartiet
gör, allt för att ha ett så bra och tydligt underlag som
möjligt för framtida förhandlingar.
Grupperna får tid på sig att först fundera över vad
de kan tänka sig att kompromissa på, och vilka förslag
som är viktigast att behålla från sin ursprungsidé och
ursprungsbudget.  Detta sker i respektive partigrupp.  
Dessutom får de tid att lägga upp en strategi om hur de
skall arbeta för att övertala de andra partierna att stödja
just deras budgetförslag.
I den andra delen av den här fasen får deltagarna tid
på sig att träffa de andra partierna och försöka hitta allianser. Givetvis kan alla partier enskilt eller tillsammans
lägga fram alternativa förslag. När alla grupper författat
och lagt fram sina förslag så blir det tydligt vilket förslag
som kommer att gå igenom. Är det en otydlig mandatfördelning, eller om partierna inte lyckats kompromissa
kan en omröstning givetvis genomföras.
Kan partierna inte komma överens så får man helt
enkelt konstatera att de politiska processerna inte
kommer längre just då. Förslagsvis avslutar man själva
simuleringen där och tar med i efterdiskussionen om hur
man i verkligheten löser sådana konflikter som ibland
uppstår efter ett val. Det är alltså inget misslyckande
om de inte lyckas komma överens utan se det som en
utmärkt möjlighet att göra pedagogiska poänger av en
konkret situation.
Genom att låta deltagarna först forma politiska
förslag, därefter rösta och slutligen författa och rösta i
fullmäktige skapas möjligheten att se på en hel politisk
process och diskutera denna.
Om samtliga tre steg i simuleringen genomförs vid
ett och samma tillfälle så har man en efterdiskussion i
direkt anslutning till detta. Genomförs simuleringen i
tre separata delar bör en mindre efterdiskussion genomföras efter varje steg.
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Efterdiskussion
När simuleringen är färdig påbörjas efterdiskussionen.
Det är ofta enkelt att minska ner på den här tiden till
förmån för aktivitetstiden. Det är något som bör undvikas. Det är viktigt att diskussionen efter spelet får ta
sin tid. Hur lång tid beror givetvis på vilket spel som
genomförts, men en tumregel är att avsätta åtminstone
20 minuter eller 1/3 av den totala tiden för diskussionen.
Diskussionen är en av de viktigare delarna. Det är i
diskussionen som de frågeställningar, tankar och funderingar som uppkommit under spelet kan utforskas.
Situationer som uppkommit under spelets gång går att
lyfta upp och problematisera i gruppen. En stor del av
den kunskap som deltagarna får erövras under själva
diskussionsfasen!

Ut ur rollen
För en bra kvalitet på diskussionen är det viktigt att
spelets deltagare träder ur den roll de haft i spelet. Detta
kan göras på en mängd olika sätt. Ett exempel kan vara
att be deltagarna ta av sig en namnskylt om de burit en
sådan. Ett annat att möblera om klassrumment så att det
klart och tydligt framgår att gruppen träder ur ett sammanhang och in i ett annat.

Diskussionsklimat
Det är önskvärt att skapa ett bra diskussionsklimat
i gruppen. Beroende på gruppens storlek får man gå
tillväga på olika sätt. En variant är att be deltagarna att
sätta sig i en cirkel med stolar, utan bord. När gruppen
har satt sig och diskussionen påbörjas är det viktigt att
samtliga deltagare har möjlighet att komma till tals. Att
göra ”samtalsrundor” eller motsvarande kan vara en
metod.
Samtalet bör utgå ifrån deltagarnas egna reflektioner,
från ett individuellt perspektiv och med öppna frågor.
Genom att be deltagarna beskriva sin upplevelse får man

ett bra grundmaterial att arbeta vidare på i den fortsatta
diskussionen. Det skapar också förutsättningar för att
deltagarna ska få ett gemensamt fokus och se de olika
perspektiven. Först när dessa allmänna frågor har lyfts
ska man gå vidare med frågor som berör själva ämnet.
I diskussionen är det viktigt att deltagarna får möjlighet att problematisera och resonera kring de gemensamma upplevelserna. Därför är det viktigt att deltagarna
har stort utrymme. Frågor till gruppen bör vara mer
generella, med eventuella fördjupningar från individuella deltagare för att utveckla ett resonemang. Läraren
fungerar som diskussionsledare och ska ge deltagarna
möjlighet att stöta och blöta sina tankar. Först efter att
deltagarna uttryckt sina tankar och åsikter bör man följa
upp med ”fakta”, eller relevanta sakfrågor som relaterar
till spelets berättelse och syfte.

Fortsatt arbete
Det är också möjligt att utöver den diskussion som följer
direkt på själva spelet återkoppla till spelet efter en viss
tid, till exempel under kommande lektioner. Då kan
man ytterligare fördjupa sig i det ämne som rollspelet
behandlade. Att använda spelet som bas för fortsatta
diskussioner, att anknyta till delar av rollspelets innehåll
eller ett visst ämne är tacksamt då samtliga i gruppen
har en gemensam upplevelse att relatera till. Denna typ
av diskussion kan inte ersätta den som sker direkt efter
aktiviteten utan fungerar som ett komplement. Nedan
följer ett antal frågor som man kan ställa till eleverna.

Handledning – När du får bestämma – Enkel version | 

Frågeställningar
Allmänna frågor kring simuleringar och rollspel
• Hur var det att spela en roll?
• Hur uppfattade du simuleringen?
• Vad handlade simuleringen om?
• Med vilka deltagare uppfattade du att du hade gemensamma intressen?

• Uppstod det några “läger” i gruppen. Hur kändes
det? Vad förenade er?
• Var det svårt att komma till beslut? Varför?
• Vad handlar rollspelet om tror ni?
• Vilka likheter/skillnader finns det med verkligheten?

Frågor kring del ett; Valkampanjen
Arbetsprocessen
• Hur var det att förstå ditt partis innehåll och mål?
• Vilken del av partibeskrivningen var enklast att
använda sig av då ni skulle skapa er politik?
• Hur organiserade ni arbetet för att skapa er politik?
• Varför valde ni att organisera er på det sättet?
• Var någon i gruppen mer drivande än de andra?
• Var det någon av er som kände sig utanför arbetet i
gruppen?
• Fanns det någon del i arbetet där ni hade större
meningsskiljaktigheter än andra?
• Hur resonerade ni när ni började planera er
budget?
• Var det lätt att hålla tillbaka sina egna åsikter och
istället försöka efterlikna ert partiets?
• Vilka budgetposter var svårast att skilja åt?

• Var det någon budgetpost som var svårare att
placera än andra?
• Hur var det att formulera partiets slogan?
• Hur verklighetstroget var det arbete ni precis
utfört?
• Saknade ni poster i era budgetar som ni tycker
borde ha varit med?
Sveriges politiska system
• Finns det lika mycket åsiktsskillnader inom ett
parti som det fanns inom ert, eller finns det större?
• Hur går det till in verkligheten då ett parti ger förslag på hur en budget ser ut?
• Är det en stor skillnad mellan ett partis ideologi
och mål och deras realpolitik, exempelvis budgetfrågor?
• Vad tror ni är viktigast att tänka på då man gör en
slogan?

Frågor kring del två; Valdagen
Arbetsprocessen
• Hur bestämde du vad du skulle rösta på?
• Vad grundade du ditt val på i första hand?
• Vilken del av postern tycker du var viktigast?

Sveriges politiska system
• När du bestämde vilket parti du skulle rösta på
funderade du då på vad som var bäst för dig eller
vad som var bäst för den region du röstade i?

• Tycker du att valprocessen var krånglig?

• När skall en individs intressen tas till vara och när
skall kollektivets intressen gå före?

• Var det svårt att låta bli att rösta på det resultat
som du jobbat med tidigare i övningen?

• Varför är det både en rättighet och skyldighet att
rösta?

• Fanns det faktorer utanför postern som påverkade
vad du skulle rösta på?

• Varför är det så viktigt med valhemlighet?

• På vilket sätt skiljer sig ert val från ett val på riktigt?

• Vad ska känneteckna ett demokratiskt system?
• Hur är demokratin i vårt samhälle?
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Frågor kring del tre; Att ta ansvar för valresultatet
Arbetsprocessen
• Hur gick mandatfördelningen till efter valet?
• Tycker du att mandatfördelningen var rättvis?
• Var det svårt att behöva byta parti?
• Vilket tror ni var svårast, att gå tillbaka till samma
parti eller byta parti?

Sveriges politiska system
• Tycker du att det är bra eller dåligt att man har en
spärr för småpartier?
• Är det svenska valsystemet ett bra system?
• Är det ett effektivt system?
• Vad är ett rättvist system tycker du?

• Var det svårt att växla mellan sina egna åsikter och
partiets åsikter?

• Finns det något att fundera över i relationen bra
system och snabbt system?

• Var det svårt att verkligen genomföra den budget
ni satt upp?

• Vad kännetecknar ett demokratiskt system?

• Vilka typer av förslag utformade ni?
• Fanns det andra förslag som ni tyckte var bra?
• Vad var enklast respektive svårast när det kom till
att planera den nya budgeten?
• Hur sökte ni samarbetsstöd?
• Vilka ville ni helst samarbeta med, varför då?
• På vilket sätt kom ni på vilka ni ville samarbeta
med och hur fattades beslutet om samarbete?
• Drabbades något parti av 4% spärren?
• Varför finns denna spärr?

• Varför är det så viktigt med valdeltagande?
• Är något av Sveriges tre val viktigare än de andra, 
i så fall vilket?
• Om man också tar med Europaparlamentet i
beräkningen i vilken ordning hamnar de fyra olika
demokratiska valen då?
• Vad tycker du om olika svenska partierna?
• Vad ska känneteckna ett demokratiskt system?
• Hur är demokratin i vårt samhälle?
• När skall en individs intressen tas till vara och när
skall kollektivets intressen gå före?
• Bör det finnas en vetorätt? I vilka sammanhang?
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Bilagor
Här följer ett antal bilagor som är nödvändiga för att kunna använda sig av När du får bestämma. Först kommer postrar för alla de olika partierna anpassade för att simulera landstingspolitik. Det är dessa postrar som man använder
som underlag i det politiska arbetet. Som pedagog kan man välja vilka och hur många partier man vill använda sig av.
Du hittar också valsedlar till landstingsversionen av spelet. Använd dessa för att göra valsituationen i spelet så realistisk som möjligt. Därefter kommer motsvarande material fast för kommunalvalsversionen av När du får bestämma.
1. Landstingsvalet posters för politiska partier
2. Landstingsvalet valsedlar
3. Kommunalvalet posters för politiska partier
4. Kommunalvalet valsedlar
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Ekologiska Partiet (ep) vill ha ett hållbart samhälle. Det betyder att
man vill lämna världen till nästa generation i samma skick som man fann
den. Naturen ska smutsas ner så lite som det bara går. Fabriker ska inte
släppa ut så mycket farliga ämnen i luften. Ekologiska partiet vill att vi ska
återvinna saker vi använder, som tidningar, burkar, metaller och papper.
De andra partierna håller oftast med om dessa saker, men vi tycker att det
är viktigast av allt.
Vi vill höja skatterna på miljöfarliga ämnen så att människor och företag
inte använder dem så mycket. Bilar är miljöfarliga och därför vill Ekologiska
Partiet ha mer och bättre kollektivtrafik och fler cykelbanor. Pengar
och prylar är inte det viktigaste i tillvaron. ”Slit och släng”-samhället är
orimligt.
Vi tycker också att det är viktigt att samarbeta i hela
världen eftersom vi alla andas samma smutsiga luft och
badar i samma smutsiga vatten. Det är också därför som vi
tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Ekologiska Partiet:
• Människor ska jobba mindre. Det ska vara 6 timmars arbetsdag
eller fyra dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.
• Sverige ska inte vara med i EU. Bryssel (Där saker beslutas i EU)
kan inte veta vad som är bäst för Sverige.
• Vi ska ta bort kärnkraften. Istället ska vi satsa på alternativa
energikällor som att ha sol- och vindkraft.
• Gifter och cancerframkallande ämnen ska minska i naturen och
hos människor.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Feministiska Partiet (f) vill ha ett feministiskt samhälle. Det betyder att
man vill att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i samhället.
Jämställdhet och jämlikhet är också viktigt för andra grupper i samhället
som är utsatta. Det kan till exempel vara homosexuella, bisexuella och
transpersoner, invandrare och unga människor. Feministiska partiet vill att
vi ska öka kvinnors makt i samhället. De andra partierna håller oftast med
om dessa saker, men Feministiska Partiet tycker att det är viktigast av allt.
Feministiska Partiet vill verka för att barn under 18 år inte får utnyttjas i
något pornografiskt sammanhang. Vi vill också att det ska
vara fri och laglig abort i hela världen. Vi tycker även att
förskolan och fritidsverksamhet ska rustas upp och att
utbildningsfrågor är viktiga.
Feministiska Partiet tycker också att det är viktigt att
samarbeta i hela världen eftersom kvinnor har det lika illa, eller
ännu sämre i andra länder. Det är också därför som Feministiska partiet
tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:
Några viktiga frågor för Feministiska Partiet:
• Människor ska jobba mindre. Det ska vara 6 timmars arbetsdag
eller fyra dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.
• Vi ska verka för att den allmänna värnplikten avskaffas. Istället ska
allmän samhällstjänst införas.
• Vi ska verka för att samhällets ekonomi utgår från ett
könsmaktsperspektiv och ett miljöperspektiv.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Frihetspartiet (fp) sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas
upp i två områden; det som är för alla och det som är privat. De tycker att
politik skall handla om det som är för alla och inte om det som är privat.
Staten skall inte blanda sig i människors liv i onödan, för de är individer
som vill olika saker med sina liv. Det är därför vi vill ha privata sjukhus och
friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man
ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla skall ha samma chanser att ta sig fram i livet.
Därför skall utbildning vara gratis och man skall bekämpa diskriminering.
Eftersom individen ska få göra sina val själva, utan att staten lägger sig i,
så ska vi också ha låga skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, de vill alltså inte att det skall finnas tullar
eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få
bestämma priset på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till
landet så bestämmer ju staten vad priset kommer att bli, och det vill inte
Frihetspartiet.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Frihetspartiet:
• Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
• Skatterna ska sänkas!
• Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska inte behöva
läsa samma ämnen till exempel. Det ska finnas fler friskolor och
privata sjukhus.
• Det ska vara bättre löner för de som arbetar i vården och
omsorgen. Det ska också vara fler män som jobbar där.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Glesbygdspartiet (g) tycker att människor ska få ta ansvar för sig själva,
för varandra och för samhället. Politikerna behöver inte bestämma över
så många saker. Därför tycker vi att politiska partier måste börja arbeta på
ett nytt sätt. Glesbygdspartiet tycker att makten över samhället ska finnas
så nära medborgaren som möjligt. Makten måste öka i kommuner och
landsting och minska i staten.
Glesbygdspartiet tycker att miljön, naturen och jordbruket är viktigt och
att man ska kunna leva ett gott liv i hela landet. Människor ska kunna bo
och arbeta var de vill i landet.
Glesbygdspartiet tycker att det är viktigt att göra det lätt för människor att
starta företag och driva sin egen verksamhet. Människor ska betala mindre
skatt på sin lön. Företag som förstör miljön ska betala mycket skatt.
Skattepengarna ska användas så att människor kan leva bra i hela Sverige.
Det är viktigt att ta bort orättvisor mellan storstaden och landsbygden. Vi
tycker också att orättvisor i världen ska minska. Därför vill vi att vi ska ge
bistånd till fattigare länder.

Om vi vinner valet ska vi:
Några viktiga frågor för Glesbygdspartiet:
• Det är viktigt att minska orättvisorna mellan storstaden och
landsbygden.
• Beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt. Kommuner
och landsting ska få mer makt och riksdagen mindre.
• Det är viktigt att vårda miljön. Företag som släpper ut mycket
farliga utsläpp ska betala hög skatt.
• Det är viktigt att satsa på teknikutveckling för att stödja ett
miljövänligt samhälle där människor kan bo i hela landet.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Konservativa Partiet (kp) vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste
tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut.
Samhället kan inte bli perfekt och därför måste man vara försiktig när man
ska göra stora förändringar. Konservativa Partiet tycker att man ska ta små
steg i rätt riktning istället för att skynda för mycket.
Konservativa Partiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar
att uppfostra barn till trygga människor inte statens. Individen, familjen,
kyrkan och andra grupper i samhället är minst lika viktiga som staten
tycker de konservativa.
För familjens skull är det viktigt att de själva får välja vilken skola eller
vilket sjukhus man kan gå till. I skolan vill Konservativa Partiet
ha mer ordning och reda, gärna med betyg i uppförande. Det
ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Konservativa Partiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi
tycker att det är viktigt att bevara sitt lands historia, språk, och
traditioner. Därför är det också viktigt med ett starkt försvar.

Om vi vinner valet ska vi:
Några viktiga frågor för Konservativa Partiet
• Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera i och
vilket sjukhus man ska få vård i. Därför måste det finnas privata
alternativ.
• Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer.
Det ska inte finnas så mycket svåra regler.
• I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
• Det ska finnas fler steg i betygen i skolan.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Kristendomspartiet (Krp) vill ha ett samhälle där kristendomen spelar en viktig roll.
Protestantismen är en stor del av svensk historia och kultur. Utan att förstå bibeln är det
svårt att förstå varför vårt samhälle ser ut som det gör. När samhället hjälper människor
med alkoholproblem eller ger pengar till fattiga länder så gör vi det för att medkänsla
och givmildhet är kristna värden. Sverige är ett kristet land, men många religioner får
plats i Sverige. Ofta är man överens med människor med annan tro om att religion
är viktig.
Familjen är viktig för kristendomspartiet eftersom det är i familjen man uppfostras
och vårdas mest. Eftersom det är dyrt att ha barn vill vi höja barnbidraget . Staten
skall lämna familjen ifred så att den kan uppfostra barn till trygga människor. Det
är bättre att barn uppfostras hemma än på dagis. Kristendomspartiet vill också ha
fler timmar undervisning i religion i skolan.
Kristendomspartiet vill att det ska vara lätt att driva eget
företag och att skatterna ska vara låga. Vi vill att det ska
löna sig att arbeta och att utbilda sig. Staten ska inte blanda
sig i ekonomin för mycket genom att äga företag eller sätta
upp en massa regler.
Kristendomspartiet tycker att det är bra att Sverige ger mycket bistånd till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Kristendomspartiet:
• Man ska ta hand om de svagaste i samhället, och kyrkan kan spela
en viktig roll för att göra det.
• Skolan måste bli tryggare, lärarna ska få mer att säga till om.
• Fler poliser för att göra samhället tryggare.
• Vi ska vara med och utveckla EU.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Reformpartiet (r) är det yngsta partiet. Vi tycker att de etablerade partierna
har fått bestämma tillsammans alldeles för länge och att de saknar nya idéer
för framtiden.
Reformpartiet vill att skatterna ska sänkas, så att man får mer pengar i
plånboken när man får lön. Socialbidrag, sjukbidrag och barnbidrag är inte bra
och ska sänkas eller tas bort helt. Däremot ska pensionärer få högre pension
så att man kan må bra när man är gammal. Reformpartiet tycker att det ska
vara ordning och reda i skolan och i samhället. Det ska finnas fler poliser och
hårdare straff.
Reformpartiet tycker att Sverige är viktigt. Vi tycker att man ska lära sig
mer om den svenska kulturen och historian i skolan. De andra kulturerna i
världen är inte riktigt lika viktiga. Reformpartiet är stolta över att vi som bor
i Sverige har byggt ett land som är så bra som det är. Vi tycker att vi måste
vara försiktiga så att andra som kommer från andra länder inte kommer hit
och bara använder det goda som redan finns. Därför tycker vi att vi inte ska ta
emot så mycket invandrare och flyktingar. De invandrare som redan har flyttat
hit ska uppmuntras att flytta ”hem” igen.
Eftersom Reformpartiet tycker att Sverige är viktigast så ska försvaret bli
starkare. Det viktigaste är att det går bra för Sverige och därför ska vi inte vara
med i EU och inte ge bort så mycket pengar som vi gör till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Reformpartiet:
• Det ska vara ordning och reda i samhället. Det ska finnas fler
poliser och hårdare straff.
• Det ska inte vara så mycket invandring. Invandrare ska
uppmuntras att flytta hem igen.
• Sverige ska inte vara med i EU. Vi ska bestämma över oss själva.
• Det ska inte finnas så mycket bidrag och skatterna ska sänkas.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Socialisterna (sp) tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man
ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans
är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet
är ett viktigt ord för socialisterna. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans, och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Socialisterna tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av
människorna genom demokratin. Vi tycker också att alla ska få vara som de
är utan att bli diskriminerad. Så länge det finns diskriminering får människor
aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Socialistiska Partiet vill använda skatterna till att minska
ekonomiska skillnader i samhället. Sjukvård, utbildning
med mera skall vara gratis för alla. Socialisterna är
misstänksamma mot privata sjukhus, skolor, eller vårdhem.
Man skall inte kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de
pengar de behöver för att ha en bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan
Socialisterna tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. De tycker också att det är bra
att vara med i EU.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Socialistiska Partiet:
• Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag till de som har lite pengar.
• Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla
människor har lika värde.
• Alla ska ha ett arbete.
• Sverige ska vara med i EU.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)
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Vänstersocialisterna (vs) sätter jämlikhet främst. Jämlikhet handlar om
ekonomisk rättvisa, men också om rättvisa mellan män och kvinnor. Därför
är feminismen jätteviktig. Vi tycker att man ska se till vad som är bra för
alla innan man ser vad som är bra för individen. Det är bättre att alla har
det ganska bra än att några har det väldigt dåligt och andra lever i lyx.
Vänstersocialisterna tycker också att politiken ska bestämma hur
ekonomin skall se ut. Det är viktigt att staten äger de företag som är
viktiga för samhället, som flyg, tåg, energiföretag, sjukhus och skolor.
Vänstersocialistiska Partiet vill ta bort skillnader i samhället mellan
människor. Vi tycker att människor ska ha ungefär lika mycket lön
för olika jobb. Alla skall få sjukvård, dagis och utbildning, bland
annat. Om man har jobb eller inte, eller hur mycket man tjänar,
skall inte bestämma hur man lever.
Vänstersocialistiska Partiet tycker också att det är viktigt att hela
världen har det lika bra. Därför är bistånd viktigt. Vänstersocialisterna
tycker inte om EU eftersom det är byggt på en ekonomisk politik som gör
skillnaderna mellan rika och fattiga större.

Några viktiga frågor för Vänstersocialistiska Partiet:

Om vi vinner valet ska vi:

• De som är rika ska betala mer i skatt. De som är fattiga ska betala
mindre.
• Alla ska ha rätt till egen bostad och dåliga lägenheter i förorten
ska förbättras.
• Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar.
• Sverige ska inte vara med i EU.

Valslogan:

Politikområden i landstinget
Sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

13 000

Omfattar all vård såväl rutinärenden som
specialistvård, exempelvis vårdcentraler,
ortopedkliniker och sjukhusdrift.

Politisk verksamhet
omfattandes hälso- och sjukvård

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tandvård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1 000

Omfattar all tandvård, såväl barn och
ungdomars gratistandvård som vuxna
och äldres delvis betalda tandvård samt
akuttandvård.

600

Regional utveckling

1 900

Omfattar utveckling och planering av till
exempel vägbyggen, bostadsplanering
och kollektivtrafik över kommungränser.

Omfattar all planering och strukturering
av det politiska arbetet kring hälso- och
sjukvård.

Psykiatrisk vård

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

2 500

Omfattar all psykiatrisk vård, allt från
öppna mottagningar, rättspsykiatri och
barn och ungdomspsykiatrin.

Totalt (miljoner kronor)

När du får bestämma | Landsting | Enkel version

www.skolutveckling.se
www.grul.se

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Ekologiska partiet

Ekologiska partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Ekologiska partiet

Ekologiska partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Feministiska partiet

Feministiska partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Feministiska partiet

Feministiska partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Frihetspartiet

Frihetspartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Frihetspartiet

Frihetspartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Glesbygdspartiet

Glesbygdspartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Glesbygdspartiet

Glesbygdspartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Konservativa
partiet

Konservativa
partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Konservativa
partiet

Konservativa
partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Kristendomspartiet

Kristendomspartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Kristendomspartiet

Kristendomspartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Reformpartiet

Reformpartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Reformpartiet

Reformpartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Socialistpartiet

Socialistpartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Socialistpartiet

Socialistpartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Vänstersocialistiska
partiet

Vänstersocialistiska
partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Vänstersocialistiska
partiet

Vänstersocialistiska
partiet

Ekologiska Partiet (ep) vill ha ett hållbart samhälle. Det betyder att
man vill lämna världen till nästa generation i samma skick som man fann
den. Naturen ska smutsas ner så lite som det bara går. Fabriker ska inte
släppa ut så mycket farliga ämnen i luften. Ekologiska partiet vill att vi ska
återvinna saker vi använder, som tidningar, burkar, metaller och papper.
De andra partierna håller oftast med om dessa saker, men vi tycker att det
är viktigast av allt.
Vi vill höja skatterna på miljöfarliga ämnen så att människor och företag
inte använder dem så mycket. Bilar är miljöfarliga och därför vill Ekologiska
Partiet ha mer och bättre kollektivtrafik och fler cykelbanor. Pengar
och prylar är inte det viktigaste i tillvaron. ”Slit och släng”-samhället är
orimligt.
Vi tycker också att det är viktigt att samarbeta i hela
världen eftersom vi alla andas samma smutsiga luft och
badar i samma smutsiga vatten. Det är också därför som vi
tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Ekologiska Partiet:
• Människor ska jobba mindre. Det ska vara 6 timmars arbetsdag
eller fyra dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.
• Sverige ska inte vara med i EU. Bryssel (Där saker beslutas i EU)
kan inte veta vad som är bäst för Sverige.
• Vi ska ta bort kärnkraften. Istället ska vi satsa på alternativa
energikällor som att ha sol- och vindkraft.
• Gifter och cancerframkallande ämnen ska minska i naturen och
hos människor.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

800

Inkluderar all utbildning såväl förskola
och grundskola som gymnasieskolan och
vuxenutbildning.

Omsorg och socialtjänst

Här hamnar alla frågor om kommunala
vägar, broar och byggnationer,
dessutom omfattas den kommunala
kollektivtrafiken.

Tekniska nämden

700

Fritid och Kultur

90

80

Inkluderar frågor som föreningsstöd,
kommunala kultursatsningar i form
av teater, bio och bibliotek samt
satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1800
www.skolutveckling.se
www.grul.se

Feministiska Partiet (f) vill ha ett feministiskt samhälle. Det betyder att
man vill att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i samhället.
Jämställdhet och jämlikhet är också viktigt för andra grupper i samhället
som är utsatta. Det kan till exempel vara homosexuella, bisexuella och
transpersoner, invandrare och unga människor. Feministiska partiet vill att
vi ska öka kvinnors makt i samhället. De andra partierna håller oftast med
om dessa saker, men Feministiska Partiet tycker att det är viktigast av allt.
Feministiska Partiet vill verka för att barn under 18 år inte får utnyttjas i
något pornografiskt sammanhang. Vi vill också att det ska
vara fri och laglig abort i hela världen. Vi tycker även att
förskolan och fritidsverksamhet ska rustas upp och att
utbildningsfrågor är viktiga.
Feministiska Partiet tycker också att det är viktigt att
samarbeta i hela världen eftersom kvinnor har det lika illa, eller
ännu sämre i andra länder. Det är också därför som Feministiska partiet
tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:
Några viktiga frågor för Feministiska Partiet:
• Människor ska jobba mindre. Det ska vara 6 timmars arbetsdag
eller fyra dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.
• Vi ska verka för att den allmänna värnplikten avskaffas. Istället ska
allmän samhällstjänst införas.
• Vi ska verka för att samhällets ekonomi utgår från ett
könsmaktsperspektiv och ett miljöperspektiv.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

800

Inkluderar all utbildning såväl förskola
och grundskola som gymnasieskolan och
vuxenutbildning.

Omsorg och socialtjänst

Här hamnar alla frågor om kommunala
vägar, broar och byggnationer,
dessutom omfattas den kommunala
kollektivtrafiken.

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tekniska nämden

700

Fritid och Kultur

90

80

Inkluderar frågor som föreningsstöd,
kommunala kultursatsningar i form
av teater, bio och bibliotek samt
satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1800
www.skolutveckling.se
www.grul.se

Frihetspartiet (fp) sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas
upp i två områden; det som är för alla och det som är privat. De tycker att
politik skall handla om det som är för alla och inte om det som är privat.
Staten skall inte blanda sig i människors liv i onödan, för de är individer
som vill olika saker med sina liv. Det är därför vi vill ha privata sjukhus och
friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man
ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla skall ha samma chanser att ta sig fram i livet.
Därför skall utbildning vara gratis och man skall bekämpa diskriminering.
Eftersom individen ska få göra sina val själva, utan att staten lägger sig i,
så ska vi också ha låga skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, de vill alltså inte att det skall finnas tullar
eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få
bestämma priset på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till
landet så bestämmer ju staten vad priset kommer att bli, och det vill inte
Frihetspartiet.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Frihetspartiet:
• Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
• Skatterna ska sänkas!
• Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska inte behöva
läsa samma ämnen till exempel. Det ska finnas fler friskolor och
privata sjukhus.
• Det ska vara bättre löner för de som arbetar i vården och
omsorgen. Det ska också vara fler män som jobbar där.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

800

Inkluderar all utbildning såväl förskola
och grundskola som gymnasieskolan och
vuxenutbildning.

Omsorg och socialtjänst

Här hamnar alla frågor om kommunala
vägar, broar och byggnationer,
dessutom omfattas den kommunala
kollektivtrafiken.

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tekniska nämden

700

Fritid och Kultur

90

80

Inkluderar frågor som föreningsstöd,
kommunala kultursatsningar i form
av teater, bio och bibliotek samt
satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1800
www.skolutveckling.se
www.grul.se

Glesbygdspartiet (g) tycker att människor ska få ta ansvar för sig själva,
för varandra och för samhället. Politikerna behöver inte bestämma över
så många saker. Därför tycker vi att politiska partier måste börja arbeta på
ett nytt sätt. Glesbygdspartiet tycker att makten över samhället ska finnas
så nära medborgaren som möjligt. Makten måste öka i kommuner och
landsting och minska i staten.
Glesbygdspartiet tycker att miljön, naturen och jordbruket är viktigt och
att man ska kunna leva ett gott liv i hela landet. Människor ska kunna bo
och arbeta var de vill i landet.
Glesbygdspartiet tycker att det är viktigt att göra det lätt för människor att
starta företag och driva sin egen verksamhet. Människor ska betala mindre
skatt på sin lön. Företag som förstör miljön ska betala mycket skatt.
Skattepengarna ska användas så att människor kan leva bra i hela Sverige.
Det är viktigt att ta bort orättvisor mellan storstaden och landsbygden. Vi
tycker också att orättvisor i världen ska minska. Därför vill vi att vi ska ge
bistånd till fattigare länder.

Om vi vinner valet ska vi:
Några viktiga frågor för Glesbygdspartiet:
• Det är viktigt att minska orättvisorna mellan storstaden och
landsbygden.
• Beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt. Kommuner
och landsting ska få mer makt och riksdagen mindre.
• Det är viktigt att vårda miljön. Företag som släpper ut mycket
farliga utsläpp ska betala hög skatt.
• Det är viktigt att satsa på teknikutveckling för att stödja ett
miljövänligt samhälle där människor kan bo i hela landet.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

800

Inkluderar all utbildning såväl förskola
och grundskola som gymnasieskolan och
vuxenutbildning.

Omsorg och socialtjänst

Här hamnar alla frågor om kommunala
vägar, broar och byggnationer,
dessutom omfattas den kommunala
kollektivtrafiken.

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tekniska nämden

700

Fritid och Kultur

90

80

Inkluderar frågor som föreningsstöd,
kommunala kultursatsningar i form
av teater, bio och bibliotek samt
satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1800
www.skolutveckling.se
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Konservativa Partiet (kp) vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste
tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut.
Samhället kan inte bli perfekt och därför måste man vara försiktig när man
ska göra stora förändringar. Konservativa Partiet tycker att man ska ta små
steg i rätt riktning istället för att skynda för mycket.
Konservativa Partiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar
att uppfostra barn till trygga människor inte statens. Individen, familjen,
kyrkan och andra grupper i samhället är minst lika viktiga som staten
tycker de konservativa.
För familjens skull är det viktigt att de själva får välja vilken skola eller
vilket sjukhus man kan gå till. I skolan vill Konservativa Partiet
ha mer ordning och reda, gärna med betyg i uppförande. Det
ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Konservativa Partiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi
tycker att det är viktigt att bevara sitt lands historia, språk, och
traditioner. Därför är det också viktigt med ett starkt försvar.

Om vi vinner valet ska vi:
Några viktiga frågor för Konservativa Partiet
• Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera i och
vilket sjukhus man ska få vård i. Därför måste det finnas privata
alternativ.
• Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer.
Det ska inte finnas så mycket svåra regler.
• I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
• Det ska finnas fler steg i betygen i skolan.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

800

Inkluderar all utbildning såväl förskola
och grundskola som gymnasieskolan och
vuxenutbildning.

Omsorg och socialtjänst

Här hamnar alla frågor om kommunala
vägar, broar och byggnationer,
dessutom omfattas den kommunala
kollektivtrafiken.

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tekniska nämden

700

Fritid och Kultur

90

80

Inkluderar frågor som föreningsstöd,
kommunala kultursatsningar i form
av teater, bio och bibliotek samt
satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1800
www.skolutveckling.se
www.grul.se

Kristendomspartiet (Krp) vill ha ett samhälle där kristendomen spelar en viktig roll.
Protestantismen är en stor del av svensk historia och kultur. Utan att förstå bibeln är det
svårt att förstå varför vårt samhälle ser ut som det gör. När samhället hjälper människor
med alkoholproblem eller ger pengar till fattiga länder så gör vi det för att medkänsla
och givmildhet är kristna värden. Sverige är ett kristet land, men många religioner får
plats i Sverige. Ofta är man överens med människor med annan tro om att religion
är viktig.
Familjen är viktig för kristendomspartiet eftersom det är i familjen man uppfostras
och vårdas mest. Eftersom det är dyrt att ha barn vill vi höja barnbidraget . Staten
skall lämna familjen ifred så att den kan uppfostra barn till trygga människor. Det
är bättre att barn uppfostras hemma än på dagis. Kristendomspartiet vill också ha
fler timmar undervisning i religion i skolan.
Kristendomspartiet vill att det ska vara lätt att driva eget
företag och att skatterna ska vara låga. Vi vill att det ska
löna sig att arbeta och att utbilda sig. Staten ska inte blanda
sig i ekonomin för mycket genom att äga företag eller sätta
upp en massa regler.
Kristendomspartiet tycker att det är bra att Sverige ger mycket bistånd till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Kristendomspartiet:
• Man ska ta hand om de svagaste i samhället, och kyrkan kan spela
en viktig roll för att göra det.
• Skolan måste bli tryggare, lärarna ska få mer att säga till om.
• Fler poliser för att göra samhället tryggare.
• Vi ska vara med och utveckla EU.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

800

Inkluderar all utbildning såväl förskola
och grundskola som gymnasieskolan och
vuxenutbildning.

Omsorg och socialtjänst

Här hamnar alla frågor om kommunala
vägar, broar och byggnationer,
dessutom omfattas den kommunala
kollektivtrafiken.

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tekniska nämden

700

Fritid och Kultur

90

80

Inkluderar frågor som föreningsstöd,
kommunala kultursatsningar i form
av teater, bio och bibliotek samt
satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1800
www.skolutveckling.se
www.grul.se

Reformpartiet (r) är det yngsta partiet. Vi tycker att de etablerade partierna
har fått bestämma tillsammans alldeles för länge och att de saknar nya idéer
för framtiden.
Reformpartiet vill att skatterna ska sänkas, så att man får mer pengar i
plånboken när man får lön. Socialbidrag, sjukbidrag och barnbidrag är inte bra
och ska sänkas eller tas bort helt. Däremot ska pensionärer få högre pension
så att man kan må bra när man är gammal. Reformpartiet tycker att det ska
vara ordning och reda i skolan och i samhället. Det ska finnas fler poliser och
hårdare straff.
Reformpartiet tycker att Sverige är viktigt. Vi tycker att man ska lära sig
mer om den svenska kulturen och historian i skolan. De andra kulturerna i
världen är inte riktigt lika viktiga. Reformpartiet är stolta över att vi som bor
i Sverige har byggt ett land som är så bra som det är. Vi tycker att vi måste
vara försiktiga så att andra som kommer från andra länder inte kommer hit
och bara använder det goda som redan finns. Därför tycker vi att vi inte ska ta
emot så mycket invandrare och flyktingar. De invandrare som redan har flyttat
hit ska uppmuntras att flytta ”hem” igen.
Eftersom Reformpartiet tycker att Sverige är viktigast så ska försvaret bli
starkare. Det viktigaste är att det går bra för Sverige och därför ska vi inte vara
med i EU och inte ge bort så mycket pengar som vi gör till fattiga länder.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Reformpartiet:
• Det ska vara ordning och reda i samhället. Det ska finnas fler
poliser och hårdare straff.
• Det ska inte vara så mycket invandring. Invandrare ska
uppmuntras att flytta hem igen.
• Sverige ska inte vara med i EU. Vi ska bestämma över oss själva.
• Det ska inte finnas så mycket bidrag och skatterna ska sänkas.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

800

Inkluderar all utbildning såväl förskola
och grundskola som gymnasieskolan och
vuxenutbildning.

Omsorg och socialtjänst

Här hamnar alla frågor om kommunala
vägar, broar och byggnationer,
dessutom omfattas den kommunala
kollektivtrafiken.

Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor

Tekniska nämden

700

Fritid och Kultur

90

80

Inkluderar frågor som föreningsstöd,
kommunala kultursatsningar i form
av teater, bio och bibliotek samt
satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

1800
www.skolutveckling.se
www.grul.se

Socialisterna (sp) tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man
ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans
är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet
är ett viktigt ord för socialisterna. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans, och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Socialisterna tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av
människorna genom demokratin. Vi tycker också att alla ska få vara som de
är utan att bli diskriminerad. Så länge det finns diskriminering får människor
aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Socialistiska Partiet vill använda skatterna till att minska
ekonomiska skillnader i samhället. Sjukvård, utbildning
med mera skall vara gratis för alla. Socialisterna är
misstänksamma mot privata sjukhus, skolor, eller vårdhem.
Man skall inte kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de
pengar de behöver för att ha en bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan
Socialisterna tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. De tycker också att det är bra
att vara med i EU.

Om vi vinner valet ska vi:

Några viktiga frågor för Socialistiska Partiet:
• Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag till de som har lite pengar.
• Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla
människor har lika värde.
• Alla ska ha ett arbete.
• Sverige ska vara med i EU.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
Förra året: 30% Nästa år:
Politikområden i kommunen
Utbildning och Förskoleverksamhet

Valslogan:

%
Förra årets
bugdget, totalt
miljoner kronor
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satsningar på andra fritidsaktiviteter som
skateboardparker och annan parkskötsel.

100

Politisk verksamhet

30

Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
När du får bestämma | Kommun | Enkel version

Årets budget,
anges i
miljoner kronor

Inkluderar flera praktiska frågor i en
kommun, såsom räddningstjänst,
avfallshantering och framtidsplanering.

Inkluderar alla omsorgsområden, allt
från äldrevård till gruppboenden för
handikappade och vårdinsatser för
missbrukare.

Infrastruktur

Årets budget,
anges i
miljoner kronor
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Vänstersocialisterna (vs) sätter jämlikhet främst. Jämlikhet handlar om
ekonomisk rättvisa, men också om rättvisa mellan män och kvinnor. Därför
är feminismen jätteviktig. Vi tycker att man ska se till vad som är bra för
alla innan man ser vad som är bra för individen. Det är bättre att alla har
det ganska bra än att några har det väldigt dåligt och andra lever i lyx.
Vänstersocialisterna tycker också att politiken ska bestämma hur
ekonomin skall se ut. Det är viktigt att staten äger de företag som är
viktiga för samhället, som flyg, tåg, energiföretag, sjukhus och skolor.
Vänstersocialistiska Partiet vill ta bort skillnader i samhället mellan
människor. Vi tycker att människor ska ha ungefär lika mycket lön
för olika jobb. Alla skall få sjukvård, dagis och utbildning, bland
annat. Om man har jobb eller inte, eller hur mycket man tjänar,
skall inte bestämma hur man lever.
Vänstersocialistiska Partiet tycker också att det är viktigt att hela
världen har det lika bra. Därför är bistånd viktigt. Vänstersocialisterna
tycker inte om EU eftersom det är byggt på en ekonomisk politik som gör
skillnaderna mellan rika och fattiga större.

Några viktiga frågor för Vänstersocialistiska Partiet:

Om vi vinner valet ska vi:

• De som är rika ska betala mer i skatt. De som är fattiga ska betala
mindre.
• Alla ska ha rätt till egen bostad och dåliga lägenheter i förorten
ska förbättras.
• Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar.
• Sverige ska inte vara med i EU.

Skattesats (1% skatt motsvarar 60 miljoner kronor)
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Här finns kostnaderna för den politiska
styrningen i kommunen, här inkluderas
allt från politiska tjänstemäns löner till
kostnader för det politiska styrelsesättet
samt alla handläggare av kommunala
ärenden.

Totalt (miljoner kronor)
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Årets budget,
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miljoner kronor
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