
Riksdagens uppgifter 

”Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till 

staten och bestämmer hur statens medel ska 

användas. Riksdagen granskar rikets styrelse 

och förvaltning”  (1 kap. 4 § Regeringsformen)

• Lagstiftningsmakten

• Finansmakten

• Kontrollmakten



En budgetprocess ”uppifrån och ned”

• Bakgrund till nuvarande budgetprocess: 1990-talets 

statsfinansiella kris

• Övergripande budgetpolitiska mål är riktlinjer för 

budgetarbetet:

• Utgiftstaket för statens och pensionssystemets utgifter

• Överskottsmålet, ett sparmål för de offentliga 

finanserna 

• Den årliga budgetprocessen startar på våren med 

riktlinjer för den ekonomiska politiken (VÅP)

• På hösten bereds och beslutas statens budget i 2 steg 

”uppifrån och ned” 



Vad händer när budgetpropositionen på 

hösten lämnats till riksdagen?

• Remissdebatt

• Budgetpropositionens olika delar hänvisas till 

riksdagens 15 utskott för beredning 

• 15 dagars motionstid (allmänna motionstiden)

• Oppositionspartierna utarbetar alternativa 

budgetförslag i motioner som också hänvisas till 

riksdagens utskott för beredning

• Utskotten skriver betänkanden (beslutsunderlag) om 

de alternativa budgetförslagen innan riksdagen fattar 

beslut (i två steg)



Regeringen

Riksdagen

Regeringen



Steg 1: Riksdagens rambeslut om 

statsbudgeten

• Handlar om det övergripande, dvs. inkomster och utgiftsramar 

och bereds i finansutskottet

• Övriga utskott yttrar sig till finansutskottet om förslagen 

• Ett enda beslut om helheten, dvs utgiftsramar och inkomster (inkl. 

lagförslag om ändrade skatter) 

• Regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag ställs mot 

varandra som paket

• Reservationer måste omfatta hela paketet



Steg 1 Riksdagens rambeslut om 

statsbudgeten (forts)

Inkomster/ skatter

Tak för totala 
utgifter och 

utgiftsramar för  
utgiftsområden



Regeringens och oppositionens förslag till 

statsbudget 2017
miljarder kronor

 Regeringen M SD C L KD 

Inkomster 979 -10 -23 -20 -16 -10 

Utgifter 972 -20 -41 -32 -27 -23 

       

Saldo +7 +17 +25 +19 +18 +20 

 



Steg 2: Riksdagens anslagsbeslut - ett för 

varje utgiftsområde

• Sammanlagt ca 500 anslag som fördelas på 27 

utgiftsområden. Alla utskott har ansvar för ett eller 

flera utgiftsområden, t.ex. försvarsutskottet bereder 

utgifterna för försvaret osv.

• Alla anslag inom ett utgiftsområde tas i ett beslut. 

Totalt 27 anslagsbeslut – ett för varje utgiftsområde.

• Utskotten kan fördela om utgifter inom ett 

utgiftsområde, men ramen som bestämdes i steg 1 

får inte överskridas.

• Regeringens och oppositionspartiernas 

budgetförslag för varje utgiftsområde ställs mot 

varandra som paket vid omröstningen.



Vad händer när statens budget är beslutad 

av riksdagen?

• Riksdagen har fattat totalt 28 beslut om budgeten –

ett rambeslut (steg 1) och ett anslagsbeslut för vart 

och ett av de 27 utgiftsområdena (steg 2). 

• Riksdagsskrivelser om budgetbesluten skickas till 

regeringen.

• Finansutskottet sammanställer alla budgetbeslut i ett 

betänkande (FiU10).

• Regeringen utfärdar lagar och skriver regleringsbrev 

till myndigheter som talar om hur pengarna ska 

användas.



Riksdagens uppföljning av statsbudgeten

• Ändringsbudgetar för innevarande år vid två tillfällen 

per år. 

• Riksdagen granskar de resultat som uppnåtts av 

tidigare beslutade budgetar i förhållande till de av 

riksdagen beslutade målen.  

• Riksdagens granskar regeringens skrivelse 

Årsredovisning för staten som lämnas på våren 

(våren 2017 följs budgeten för 2016 upp som 

beslutades hösten 2015).   


