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Onsdagen den 24 november på morgonen blev Magdalena Andersson vald till statsminister. Det hände något speciellt den onsdagen. Vad hände?
SVAR: 1) hon avgick efter 7 timmar X) Stefan Löfven vägrade att sluta 2) Kungen villa att allt skulle göras om
Partiet valde att lämna regeringen. Språkrören Märta Stenevi och Per Bolund ville inte att
Magdalena Anderssons regering skulle arbeta med felaktig ekonomi (budget). Vilket parti
lämnade regeringen?
SVAR: 1) Kristdemokraterna
X) Miljöpartiet
2) Socialdemokraterna
Talmannen Andreas Norlén säger: Jag tror att det faktum att riksdagen valde en statsminister på morgonen som sju timmar senare avgår verkar obegripligt för svenska folket.
På måndagen den 29 november kommer troligen Magdalena Andersson återigen bli vald
som Sveriges statsminister. Det är historiskt med Magdalena Andersson. På vilket sätt?
SVAR: 1) hon sitter inte i riksdagen
X) hon bor inte i Sverige
2) Sveriges första kvinnliga statsminister
En folkhögskola i Blekinge ställer krav på att eleverna vaccinerar sig mot covid-19. När det
gäller grundskolor kan man inte neka en elev att komma till skolan för att hon/han inte är
vaccinerad. Elever i grundskolan har rätt till utbildning. Vad kallas den rätten?
SVAR: 1) skatteplikt X) skolplikt 2) värnplikt
Det har bekräftats fall av den nya virusvarianten i Danmark, Österrike, Tyskland, Belgien,
Storbritannien, Italien, Isarel, Australien och Hongkong. Israel aviserar ett totalstopp för alla
utlänningar att komma in i landet. Vad kallas den senaste covid-19 varianten?
SVAR: 1) Afrika 1
X) omikron
2) Kina 2
Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärt emot vad många
tror är det inte levande ljus som orsakar de flesta bränderna. Var startar många bränder?
SVAR: 1) genom mobilladdare
X) genom fyrverkerier
2) på spisen i köket
Nu är lottningen klar till playoff-slutspelet i fotbolls-VM. Sverige slutade tvåa i sin VMkvaltrupp bakom ettan Spanien och därmed blev det ingen direktkvalificering till fotbolls-VM
i Qatar. Vilket lag möter Sverige i den första matchen i playoff?
SVAR: 1) Norge
X) Tjeckien
2) Serbien
VM pågår i Houston, USA. Truls Möregårdh är klar för VM-semifinal. Möregårdh har under
många år beskrivits som den här sportens stora framtidsnamn. Vilken sport?
SVAR: 1) bordtennis
X) padel
2) tennis
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Onsdagen den 24 november blev Magdalena Andersson vald till statsminister. 174 riksdagsledamöter röstade
nej (M, SD, KD och L). 117 röstade ja (S och MP), 57 röstade gult (C och V), det vill säga lade ner sin röst.
Därmed kunde Magdalena Andersson väljas till Sveriges första kvinnliga statsminister. En statsministerkandidat får inte ha en majoritet emot sig. Vad kallas voteringssättet när en statsminister ska utses?
SVAR: 1) konseljvotering
X) talmansvotering
2) negativ parlamentarism
Miljöpartiet valde att lämna regeringen efter att oppositionens budget vann omröstningen i riksdagen.
Budgetalternativet från M, KD och SD fick en majoritet av rösterna. Centerpartiet valde att lägga ned sina
röster. Detta öppnade för att oppositionens förslag kunde röstas igenom. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi
menade att högerbudgeten slaktar klimatarbetet och Per Bolund säger att den förhandlats fram med ett
högerextremt parti. Vad gjorde Magdalena Andersson då?
SVAR: 1)
X)
2) begärde sig entledigad som statsminister
Onsdagens (24/11) förvirring i svensk politik hade kunnat undvikas. Det menar talmannen Andreas Norlén
som riktar kritik mot Miljöpartiet för att inte på förhand ha flaggat för att hoppa av regeringen. Jag tror att det
faktum att riksdagen valde en statsminister på morgonen som sju timmar senare avgår verkar obegripligt för
svenska folket. Hade jag fått veta att det fanns ett villkor kopplat till budgeten, så hade jag skjutit på
statsministernominering och lagt den efter budgetvoteringen. På måndagen den 29 november kommer
troligen Magdalena Andersson återigen bli vald som Sveriges statsminister. Vad krävs för att Andersson
också ska tilltäda som statsminister?
SVAR: 1) ett ja från riksdagens talman
X) ett ja från S:s partistyrelse
2) konselj på slottet med kungen
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Tyskland får en ny regering som kallas trafikljusregeringen. SPD, miljöpartiet De gröna och liberala FDP har
enats om ett politiskt program. Olaf Scholz väntas efterträda Angela Merkel som förbundskansler. Vilket parti
har förkortningen SPD?
SVAR: 1) Socialdemokrater
X) Kristdemokrater
2) Alternativ för Tyskland
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År 2016 skänkte Förenade Arabemiraten 50 miljoner till den internationella polisorganisationen. Nu har
Ahmed Naser al-Raisi, chefen för Förenade Arabemiratens säkerhetstjänst, valts till ny chef för polisorganisationen. Ahmed Naser al-Raisi anklagas för tortyr, barbari och brott mot mänskliga rättigheter av människorättsorganisationer och av flera stater, bland annat Frankrike. Vilken internationell polisorganisation?
SVAR: 1) UNHCR
X) Interpol
2) UNESCO
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Det har bekräftats fall av den nya virusvarianten i Danmark, Österrike, Tyskland, Belgien, Storbritannien,
Italien, Isarel, Australien och Hongkong. Israel aviserar ett totalstopp för alla utlänningar att komma in i landet.
Vad kallas den nya virusvarianten?
SVAR: 1) omikron
X) Kina 2
2) Afrika 1
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En folkhögskola i Blekinge ställer krav på att eleverna vaccinerar sig mot covid-19. När det gäller grundskolor kan man inte neka en elev att komma till skolan för att hon/han inte är vaccinerad. Elever i grundskolan har rätt till utbildning. Vad kallas den rätten?
SVAR: 1) skatteplikt
X) värnplikt 2) skolplikt
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Det amerikanska företaget Dana Inc. ska bygga en av världens största fabriker för elmotorer för tyngre fordon
i Sverige. Dana fokuserar på teknik som gynnar utvecklingen av eldrift. Sverige är ledande på förnybar energi,
och det gör att vi kan tillverka våra produkter med ett mindre klimatavtryck, säger chefen för Dana. Var i
Sverige byggs fabriken?
SVAR: 1) i Jokkmokk
X) i Karesuando
2) i Åmål

VM pågår i Houston, USA. Truls Möregårdh är klar för VM-semifinal. Möregårdh har under många år
beskrivits som den här sportens stora framtidsnamn. Vilken sport?
9
SVAR: 1) tennis
X) bordtennis
2) padel
Nu är lottningen klar till playoff-slutspelet i fotbolls-VM. Sverige slutade tvåa i sin VM-kvaltrupp bakom ettan
Spanien och därmed blev det ingen direktkvalificering till fotbolls-VM i Qatar. Vilket lag möter Sverige i den
10
första matchen i playoff?
SVAR: 1) Tjeckien
X) Italien
2) Portugal

Hur arbetar riksdagen?

vecka 48, 2021

Riksdagen.
Riksdagens 349 ledamöter fördelas
på 15 utskott. Ett utskott för varje
sakfråga tex. finansutskottet,
försvarsutskottet, utrikesutskottet,
utbildningsutskottet och
trafikutskottet. I varje utskott finns
det 17 ledamöter. Varje utskott är
en miniriksdag, vilket innebär att de
större partierna får fler platser än
de mindre.

1a)
Förslag till
riksdagen.
En motion
kommer från
en enskild
riksdagsman
eller från ett
helt parti om att
bygga t ex en
ny motorväg.

2)
Riksdagen tar emot ett förslag och skickar det direkt
till ett utskott.

3)

1b)

4)
Riksdagen får tillbaka
förslaget som ett
betänkande.
4)

Förslag till
riksdagen.
En
proposition
kommer från
regeringen om
att bygga t ex
en ny
motorväg.

5)
Riksdagen fattar beslut.

Utskott.
Trafikutskottet får
förslaget. När utskottet är
klart med sitt arbete
skickas det till riksdagen
för beslut.
Förslaget kallas för ett
betänkande.

6)
Beslutet går till regeringen
som ska genomföra
beslutet.

7)

Regeringen.
Regeringen
genomför
beslutet genom
att skicka det
till Trafikverket.

Trafikverket
8)

Trafikverket startar
arbetet med en ny
motorväg.
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hemkommunen som beslutar om
en elevs skolplikt ska upphöra
tidigare eller förlängas. Om en
elev flyttar utomlands permanent
och inte längre ska vara
folkbokförd i Sverige upphör också
skolplikten. Den upphör även om
barnet fortfarande är folkbokfört i
Sverige, men vistas utomlands
varaktigt, alltså under en längre
tid.
Källor: 7 kapitlet 2 och 12–15 §§
skollagen.
5. omikron (x)

Uppstår det problem med eposten glöm inte att ni har fått
användarnamn och lösenord för
inloggning på vår webbsida. På
webbsidan finns alltid det aktuella
numret av Veckans Nyheter.

Rätt svar till A.
1. hon avgick efter 7 timmar (1)

2. Miljöpartiet (x)
3. Sveriges första kvinnliga
statsminister (2)
4. skolplikt (x). Skolplikten börjar
höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år. Om barnets
vårdnadshavare begär det, och
det finns särskilda skäl, kan
skolplikten skjutas upp ett år.
Källa: 7 kapitlet 10 § skollagen
och proposition 2017/18:9.
Skolplikten
upphör
vid
vårterminens slut det tionde året
efter det att eleven har börjat
fullgöra skolplikten. För de flesta
elever är det när de har gått ut
årskurs 9. Men skolplikten upphör
senast när eleven fyller 18 år. En
del
elever
uppnår
de
kunskapskrav som de minst måste
uppnå i den skolform där de får sin
utbildning i förväg, alltså före den
tidpunkt då skolplikten normalt ska
upphöra. Då upphör deras
skolplikt också i förväg. Samma
sak gäller om en elev har fått
förlängd skolplikt, men uppnår
kunskapskraven under det extra
skolpliktsåret. En elev har alltid
rätt att gå klart den högsta
årskursen, även om skolplikten
upphör innan dess. Det är
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4. Socialdemokrater (1)
5. Interpol (x)
6. omikron (1)
7. skolplikt (2). Se A4.
8. i Åmål (2). Åmål är en tätort i
Dalsland och centralort i Åmåls
kommun i Västra Götalands län.
Åmål är beläget vid Vänern.
9. bordtennis (x)

6. på spisen i köket (2). Det är
inte de levande ljusen som ligger
bakom de flesta utryckningar utan
boven är – precis som under
resten av året – spisen. Den allra
största delen av bränderna startar
i köket, närmare bestämt i fläkten.
Ofta är det långkok som glöms
bort, som julskinkan eller knäcken.
Oftast är det att man glömmer
något i kastrullen när det har kokat
klart och sedan börjar det brinna i
kastrullen. Lågor från spisen
riskerar att få spridning till fläkten,
vilket kan få stora konsekvenser.
Fläkten finns det ofta mycket fett i,
där kan det börja brinna snabbt
och det kan sprida sig till
ventilationskanalerna och får en
brand i huset. Brandvarnare är en
otroligt enkel och billig räddare
som kan skilja en incident från en
katastrof.

10. Tjeckien (1). Förutom de tio
VM-platserna som går till vinnarna
i det europeiska gruppspelet
under kvalet, finns det ytterligare
tre platser att fylla. Dessa får lagen
göra upp om i en playoff som tar
plats under mars 2022. I och med
att Sverige slutade på en
andraplats i sin grupp får man nu
en ny chans att avancera till
världsmästerskapet
den
här
vägen. De tolv lagen har delats in
i tre playoff-slutspel där lagen
möter varandra i semifinaler och
en slutlig finalmatch. Alla möten i
playoffen sker i form av enkla
matcher och de tre lag som
slutligen står som segrare i
finalerna äras med varsin plats i
fotbolls VM 2022. Såhär ser
playoff-grupperna ut för kvalet till
fotbolls
VM
2022:
Kvalgrupp B:

7. Tjeckien (x). Se B10.

Ryssland – Polen

8. bordtennis (1)

Sverige – Tjeckien

Rätt svar till B.

Vinner Sverige över Tjeckien
väntar Ryssland eller Polen.

1. negativ parlamentarism (1).
Sverige har det som kallas negativ
parlamentarism. Det innebär att
det räcker att en regeringsbildare
är accepterad och inte har en
riksdagsmajoritet emot sig. Dvs
så länge inte 175 eller fler av
riksdagens 349 ledamöter röstar
mot talmannens förslag vid
statsministeromröstningen.

Datumen som är satta för VMplayoffen är torsdagen den 24
mars 2022 för semifinalerna, samt
tisdagen den 29 mars 2022 för
finalerna.

2. begärde sig entledigad… (2)
3. konselj på slottet med kungen (2)

VN utkommer följande veckor: 34, 35, 36, 37, 38,39,40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 och 50.
Rätt svar A: 1x2 xx2 x1
B: 122 1x1 22x1

