Öppet hus i riksdagen
Program

Välkommen!
#riksdagen

Lördag
25 mars
kl. 12–16

Varmt välkommen
till Riksdagshuset!
Alla som du möter i dag, politiker och
tjänstemän, är här för dig. Ställ dina frågor till
tjänstemän och diskutera politik med riksdags
ledamöter, ta en selfie med talmannen i
kammaren och njut av en god fika i våra vackra
lokaler. Vi hoppas att du ska trivas, bli nyfiken på
riksdagens arbete och kanske i en framtid
komma tillbaka!

Om du postar bilder på sociala medier från ditt besök
i Riksdagshuset använd gärna #riksdagen.
Bilderna som publiceras visas på storbildsskärm
i Förstakammarsalen.
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Aktiviteter på bestämda klockslag
• Kl. 12.20 Miniriksdag för barn (se sid. 9)
• Kl. 12.30 Föreläsning: Från medeltida möten till dagens riksdag
(se sid. 4)
• Kl. 13.00 Föreläsning: Uppdraget som tredje vice talman (se sid. 9)
• Kl. 13.30 Föreläsning: Från medeltida möten till dagens riksdag
(se sid. 4)
• Kl. 13.40 Föreläsning: Min väg in i politiken (se sid. 9)
• Kl. 14.00–15.00 Frågestund
• Kl. 14.30 Föreläsning: Från medeltida möten till dagens riksdag
(se sid. 4)
• Kl. 14.45 Miniriksdag för barn (se sid. 9)
• Kl. 12.00–16.00 Information på kunskapstorget om riksdagens arbete
(se sid. 4)
På kunskapstorget kommer teckenspråkstolkar finnas tillgängliga, liksom
flerspråkiga tjänstemän och ledamöter.

Entréer
Riksgatan 3 och Riksplan, Norrbro 1B. Riksgatan 1 för rullstolsburna och
barnvagnar. Säkerhetskontroll genomförs.
= Guide som informerar om rummet du befinner dig i.
Informationen förmedlas även på engelska.
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Västra riksdagshuset, plan 2

3

Trappa till kafé
Bankhallen

WC

Rulltrappa till övre plan
1

WC
Hiss till övre plan
4

Entré

2

Riksgatan 1
 Gamla stan

RIKSGATAN

Utgång
Entré Riksgatan 3
Drottninggatan 

Västra riksdagshuset, plan 2 (entréplan)
1

Kunskapstorg
Lär dig mer om riksdagens arbete genom aktiviteter och samtal med
riksdagens tjänstemän och ledamöter.

2

Barnvagnsparkering

3

Garderob

4

Föreläsning – Från medeltida möten till dagens riksdag
Så har folkrepresentationen utvecklats från medeltid till nutid.
Historieforskaren Magnus Linnarsson vid Stockholms universitet gör
en historisk tillbakablick över riksdagens tillkomst och utveckling.
Kl. 12.30, 13.30 och 14.30
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Västra riksdagshuset, plan 3
5

6

H H H

H

H H

Västra riksdagshuset, plan 3
5

5

6

Från förslag till beslut
Fördjupa din kunskap om hur riksdagen stiftar lagar. Du får också träffa
informatörer som berättar om hur EU:s beslutsprocess fungerar och hur
EU-medlemskapet påverkar dig.
Riksdagen och EU
Träffa tjänstemän och ledamöter från EU-nämnden. EU-nämnden ger
regeringen mandat inför förhandlingar och beslut i ministerrådet.
Kafé
I kaféet serveras varma och kalla drycker, smörgåsar, bakverk med mera
(se sid. 10)
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Västra riksdagshuset, plan 5 (övre plan)

8
Rulltrappa till entréplan
7
Kammaren
9

WC

WC

Hiss till entréplan

10

11

13

12

14

H

WC
19 20
Andrakammarsalen

22

Utgång

Förstakammarsalen
WC

21
WC

15

16

WC

23

Sammanbindningsbanan

= Guide som informerar om rummet du befinner dig i.
Informationen förmedlas även på engelska.

17

18
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Västra riksdagshuset, plan 5 (övre plan)
7

Öppet i kammaren
Talman Urban Ahlin, personal från centralkansliet och protokolls
notarier berättar om arbetet i kammaren.

8

Träffa partierna
Politiker och anställda från de åtta riksdagspartierna
svarar på dina frågor.

9

”Frågan är fri”, frågestund med ledamöter
Talmannen leder frågestunden kl. 14–15 som teckenspråkstolkas
och webb-tv-sänds. Ställ dina frågor till riksdagsledamöterna.
• Björn von Sydow (S)
• Mats Green (M)
• Mikael Eskilandersson (SD)
• Annika Hirvonen Falk (MP)
• Johan Hedin (C)
• Amineh Kakabaveh (V)
• Barbro Westerholm (L)
• Riksdagsledamot (KD)

10

Rummet ”Den goda gärningen” presenteras
Samtala om rummets innehåll tillsammans med våra guider. Rummet
innehåller bland annat en installation till Raoul Wallenbergs minne.

10

Riksdagens internationella kansli
Svarar på frågor om riksdagens internationella besök och uppdrag.

11

Personalenheten informerar
Riksdagens personalenhet visar upp de olika yrkesgrupperna som finns
representerade i riksdagen. Kanske är riksdagen din framtida arbetsplats.

= Guide som informerar om rummet du befinner dig i.
Informationen förmedlas även på engelska.
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Östra riksdagshuset, plan 5 (övre plan)

8
Rulltrappa till entréplan
7
Kammaren
9

WC

WC

Hiss till entréplan

10

11

13

12

14

H

WC
19 20
Andrakammarsalen
21

22

Utgång
Garderob

Förstakammarsalen
WC

WC

15

16

WC

23

Sammanbindningsbanan

= Guide som informerar om rummet du befinner dig i.
Informationen förmedlas även på engelska.

17

18
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Östra riksdagshuset, plan 5 (övre plan)
12

13

Kvinnorummet presenteras. Riksdagsbiblioteket visar en utställning
om kvinnas intåg i politiken. Här
finns också information om riksdagens jämställdhetsarbete.

14

15

15

16

16

18

Säkerhetsenheten informerar om
hur man arbetar för att riksdagen ska
vara öppen och tillgänglig.

Träffa utskotten
14

17

Kulturutskottet (kultur, idrott,
radio- och tv i allmänhetens tjänst
och folkbildning, ungdomspolitik,
spelmarknaden, övergripande frågor
om civila samhället och olika trossamfund), 14.00–16.00.
Socialutskottet (omsorg om barn och
ungdomar, äldre och funktionshindrade, vård av sjuka samt folkhälsopolitik), 12.30–14.30.
Arbetsmarknadsutskottet (arbetsmarknadspolitik, jämställdhet,
integration och diskriminering),
12.00–16.00.
Trafikutskottet (transport och
infrastruktur samt it, tele och post),
12.00–14.00.
Utbildningsutskottet (forskningsfrågor och alla utbildningsfrågor, från
förskola till universitet och högskolor
samt kommunal vuxenutbildning och
yrkeshögskola), 12.00–14.00.
Miljö- och jordbruksutskottet (jordbruk, skog, jakt och fiske, djurskydd,
landsbygd och miljöfrågor),
12.30–14.00.

Försvarsutskottet (totalförsvaret, räddningstjänsten, sjö- och kustbevakning,
strålskydd och samhällets säkerhet),
12.00–16.00.
Konstitutionsutskottet (grundlagarna,
frågor om radio och tv, stödet till dagspressen och granskning av ministrarna
och regeringsarbetet),
12.00–14.00.

18

Utrikesutskottet (internationella
relationer, säkerhetspolitik, EU och
utvecklingsbistånd), 12.00–16.00.

19

Miniriksdag för barn
Barn får argumentera för och rösta om
ett lagförslag, 12.20 och 14.45.

Lyssna på föreläsningar
20

Uppdraget som tredje vice talman
Tredje vice talmannen Esabelle Dingizian berättar om uppdraget, 13.00 och
15.30.

21

Min väg in i politiken
Sofia Arkelsten (M) och Rossana
Dinamarca (V) berättar om deras väg
in i politiken. Panelföreläsningen leds
av utrikesutskottets kanslichef Martin
Brothén, 13.40.

22

Flöden på sociala medier
Följ flöden i sociala medier som postats
under #riksdagen.

23

Kafé i Sammanbindningsbanan
I Sammanbindningsbanan serveras
varma och kalla drycker, smörgåsar,
bakverk med mera.
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Kafémeny
Kaffe/te............................................................................................................................................ 25 kr
Läsk på burk................................................................................................................................. 20 kr
Juice på tetra..................................................................................................................................15 kr
Bulle................................................................................................................................................... 25 kr
Hembakade muffins................................................................................................................. 20 kr
Hembakad chokladboll........................................................................................................... 20 kr
Kolasnitt alt. Citron & ingefärssnitt................................................................................. 20 kr
Riksdagskaka................................................................................................................................. 25 kr
Fralla.................................................................................................................................................. 35 kr
Wraps med:.................................................................................................................................. 75 kr
– soyabönsröra med munggroddar och tomat
– skagenröra med ägg & pepparrot
– kycklingröra med grillade grönsaker

Följ vad som händer i riksdagen
riksdagen.se
På riksdagens webbplats hittar du allt om riksdagen och riksdagens arbete.
Prenumerationer
Följ nyheterna från riksdagen via RSS, e-post och kalendern.
Twitter
På Twitter kan du bevaka riksdagens arbete via kontot @Sverigesriksdag.
Riksdagens öppna data
På data.riksdagen.se kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens
databaser.

Kontakta riksdagen
Ledamöter och partier
Kontaktuppgifter till partier och riksdagsledamöter hittar du på riksdagen.se.
Frågor om riksdagen?
Ring 020-349 000 eller e-posta till riksdagsinformation@riksdagen.se.
Frågor om EU?
Ring 020-250 000 eller e-posta till eu-upplysningen@riksdagen.se.

Besök riksdagen
Följ debatter och utfrågningar
Följ debatter, omröstningar och öppna utfrågningar på plats i Riksdagshuset.
De går också att följa via webb-tv på riksdagen.se.
Guidade visningar
Riksdagshuset visas lördagar och söndagar på svenska och engelska.
På måndagar är det konstvisning.
Riksdagsbiblioteket
Riksdagsbiblioteket i Gamla stan är ett samhällsvetenskapligt bibliotek som
är öppet för alla.
För mer information – besök riksdagen.se eller ring 020-349 000.

