
1 

 

 
Det talade ordet gäller 

 

God förmiddag! 

 

Som ni vet förde jag i tisdags samtal med ett antal partiledare i grupper utifrån olika tänkta 

regeringskoalitioner som partierna själva formulerat. Senare samma dag träffade jag Jimmie 

Åkesson och hade telefonkontakt med Jonas Sjöstedt, för att diskutera regeringsbildningen 

även med dem. Därefter har jag haft ytterligare informella kontakter med partiledarna om hur 

processen bör föras framåt. 

 

Mina slutsatser av dessa kontakter är för det första att jag inte bedömer att det finns 

förutsättningar för att nu ge något ytterligare sonderingsuppdrag till någon.  

 

Annie Lööf har sagt att hon är redo att åta sig ett sonderingsuppdrag för att undersöka 

förutsättningarna för regeringssamverkan mellan allianspartierna och Miljöpartiet, om hela 

Alliansen står bakom ett sådant uppdrag. Den sistnämnda förutsättningen föreligger dock inte, 

eftersom två av fyra allianspartier inte anser att ett sådant uppdrag bör ges.  

 

Min andra slutsats blir därför att de verktyg jag har i min verktygslåda är på väg att ta slut, 

men det finns ett kvar: att nominera en kandidat till statsministerposten och låta riksdagen ta 

ställning.  

 

Jag vill därför nu förhandsavisera att jag nästa måndag, den 12 november, kommer att föreslå 

kammaren att till statsminister välja Ulf Kristersson. Jag har uppmanat honom att 

dessförinnan informera mig om vilka partier som ska ingå i den regering han vill bilda. 

 

Det finns fortfarande ingen statsministerkandidat som kan vara säker på att tolereras av 

kammaren, men processen måste gå vidare. Någon av huvudkandidaterna, Stefan Löfven eller 

Ulf Kristersson, bör prövas. Ulf Kristersson företräder den större av de två grupperingar som 

röstade nej till statsministern i omröstningen den 25 september. Det finns en logik i att den 

som avsatt en regering själv får försöka att ta över. För Ulf Kristersson talar också att partier 

som företräder en majoritet av rösterna i riksdagen har sagt att de anser att han bör bli 

statsminister – även om vissa av dessa partier har ställt upp villkor för att stödja honom som 

inte är uppfyllda. 

 

Skälet till att jag inte redan idag lägger fram förslaget formellt, utan istället väljer att 

förhandsavisera förslaget, är att vi befinner oss i en situation vi inte upplevt förut.   

 

När tidigare talmän har lagt fram statsministerförslag för riksdagen har det alltid varit väl 

förankrade förslag, som byggt på att olika partier i förväg har förhandlat fram 
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regeringsprogram och andra överenskommelser som grund för den blivande regeringens 

arbete. Under sådana omständigheter är det inga problem att genomföra en snabb omröstning, 

för alla är på det klara med förutsättningarna. 

 

Nu är läget annorlunda. Det är inte på förhand uppenbart hur olika partier kommer att ställa 

sig till Ulf Kristersson. Jag har fått signaler om att hans förslag till regeringsbildning behöver 

förtydligas på olika punkter, för att olika partier ska veta vad de har att ta ställning till. Det 

kan också vara så att olika partiers beslutsorgan behöver inkallas för att pröva förslaget. När 

jag har lagt fram detta förslag för kammaren ska det, enligt regeringsformen, bordläggas två 

gånger och prövas av riksdagen inom fyra dagar. Det är därför rimligt att på det här sättet 

förhandsavisera min kommande nominering, för att inte klockan genast ska börja räkna ner 

mot den i grundlagen fastlagda tidsgränsen om fyra dagar. 

 

När jag lägger fram förslaget nästa måndag kommer det att bordläggas i kammaren samma 

dag. Den andra bordläggningen kan sedan äga rum på tisdagen och så skulle kammaren kunna 

rösta på onsdagen den 14 november.  

 

Man kan notera att övergångsregeringens förslag till statsbudget ska läggas fram på torsdagen, 

den 15 november, och planeringen är att förslaget samma dag ska debatteras i kammaren. 

Man kan därför diskutera hur statsministeromröstningen bör förläggas i relation till 

budgetdebatten och den frågan kommer att övervägas under de närmaste dagarna. Jag är 

också redo att lyssna på gruppledarnas synpunkter på detta. 

 

Sammanfattningsvis: processen måste föras framåt, ny dynamik måste uppstå mellan partierna 

och de resultatlösa samtalen måste få ett slut. Nu är det dags att riksdagen får ta ställning. 


