
Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrupper. 
• Läs förslagen i respektive utskottsgrupp. Vilka är era främsta argu-

ment för er partilinje? Tänk på att era förslag är den politik som era 
väljare röstat på.

• Vad tycker de andra partierna? Finns det några partier som ni kan 
samarbeta med? Hur ska ni övertyga dem om att just ert förslag är 
bäst? 

Utforskande
Dagordning 
• Möt andra riksdagsleda möter för att lyssna på deras argument och se 

om det är möjligt att samarbeta. 
• Ta ett argumentkort för att undersöka fakta och andra uppfattningar i 

frågan.

Partimöte 2
Dagordning 
• Har det kommit fram nya fakta och argument som kan leda till att ni 

vill ändra er partilinje? 
• Finns det några partier som ni kan samarbeta med? 
• Avsluta mötet genom att rösta om er partilinje i båda frågorna. 

Dagordningar



Utskottsmöte

1. Utse en ordförande  
Välj en ordförande som leder mötet och fördelar ordet rättvist. 

2. Partierna presenterar sina förslag  
Låt varje parti i tur och ordning argumentera för sin partilinje. (Cirka en 
minut per parti.)

3. Debatt 
Låt utskottets ledamöter föra fram sina åsikter och ställa frågor till varan-
dra (Cirka 30 sekunder per inlägg.)

4. Omröstning 
Utskottets ledamöter röstar om vilka två förslag som ska gå vidare till den 
slutgiltiga omröstningen. 

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina partigrupper och informerar om resultatet från 
omröstningen.

Partimöte 3
Dagordning 
• Vad hände på utskottsmötena?
• Vilka partier samarbetar i de båda frågorna? Tillhör ert parti majoriteten 

eller minoriteten? 
• Om det behövs håll ett sista möte eller ta ett argumentkort för att under-

söka frågan ytterligare.
• Avsluta mötet genom att rösta om er partilinje.
• Förbered er för en debatt i kammaren. I debatten ska ni argumentera för 

er partilinje. 


