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Ord och begrepp Förklaring 
allmänna val På allmän rösträtt baserade, återkommande direkta val till 

riksdagen, region och kommunfullmäktige. 
(Nationalencyklopedin, NE)  

folkbokföring Den grundläggande registreringen av befolkningen i 
Sverige. 

fullmäktige De folkvalda församlingar; kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige, som utses genom allmänna val till 
kommuner och regioner samt för kyrkofullmäktige vid val 
av medlemmar i Svenska kyrkan. (Nationalencyklopedin, 
NE) 

grundlag Sveriges grundlagar ska skydda vår demokrati. Våra fyra 
grundlagar är regeringsformen, successionsordningen, 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 
Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar och står 
över alla andra lagar. Det betyder att innehållet i de andra 
lagarna aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna. 
(Sveriges riksdag) 

kollektivtrafik Den trafik som bedrivs av exempelvis buss, tåg, spårvagn 
och tunnelbana. Passagerartrafik som är tillgänglig för 
allmänheten. 

kommun Ett territoriellt avgränsat område. I Sverige finns det 290 
kommuner. Varje kommun är en del av Sverige och har en 
egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för 
många frågor i din närmiljö. 

lokaltrafik Linjetrafik inom exempelvis en stad av buss, spårvagn och 
tunnelbana. Flyg, taxi eller samåkning i personbilar räknas 
inte som lokaltrafik. 

medborgare Person som har medborgarskap i viss stat. Medborgarskap 
är ett rättsligt bindande förhållande mellan stat och 
individ. Att inneha medborgarskap i en stat innebär 
rättigheter och skyldigheter. Exempelvis rösträtt och 
skyldighet att betala skatt. (Nationalencyklopedin, NE)  
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medborgarförslag Ett förslag om att förändra eller förbättra något inom 
kommunens verksamhet eller ansvarsområden. Den som 
är folkbokförd i kommunen kan väcka ärenden och föra 
talan i kommunfullmäktige. 

påverka Att utöva sitt inflytande på någon, för att exempelvis få 
denne att ändra ståndpunkt i en viss fråga. 

region En region arbetar och samverkar med kommunerna inom 
regionen. I Sverige finns det 21 regioner. I första hand 
ansvarar de för hälso- och sjukvård, lokal- och 
kollektivtrafik, kultur och planering av infrastruktur. 

riksdag Sveriges folkvalda parlament, det högsta beslutande 
organet. Ledamöterna representerar folkets röst. Det finns 
349 platser i riksdagen, ledamöterna väljs i allmänna val 
vart fjärde år. 

rättigheter Något som du har rätt till och som inte kan tas ifrån dig. 
Vissa rättigheter har skapats genom lagstiftning eller avtal. 

stadsplanering Stadsbyggnad, att försöka ordna en så bra helhet som 
möjligt i en stad. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) ska 
olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och 
demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter 
ska beaktas. 
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