
Lila partietL

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

Näringsutskottet

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 1:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Lila partiet

Dagordningar

Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Vi i Lila parti-
et tror på ett samhälle där vi uppmuntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala 
skyddsnät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att alla människor får 
samma chans i livet. Utan trygghet kan vi inte få någon verklig frihet!
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Gröna partietG

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Näringsutskottet

Spelare 2:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Gröna partiet

Dagordningar

Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill vara ett föregångsland vad gäller miljö-
teknik, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med vår politik kommer 
att Sverige att bli ett av världens renaste och mest klimatsmarta länder.
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Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 3:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Orangea partiet

Dagordningar

Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. Klyftorna mellan fattiga och 
rika ska minska och, vi vill satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi vill 
göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig sektor och förbättra sjukvården och 
skolan. Vi anser att folket är viktigare än företagen.  
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Rosa partietR

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Näringsutskottet

Spelare 4:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Rosa partiet

Dagordningar

Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare straff. Vi tror också på sänkta 
skatter. Initiativrika människor som vill starta eget och som vill pröva på att vara entre-
prenörer vill vi uppmuntra. Dessutom måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi 
anser att välfärden ska ge alla en chans att nå sina drömmar. Det är så vi möter framti-
dens utmaningar!
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Turkosa partiet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

T Näringsutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 5:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Turkosa partiet

Dagordningar

Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter frihet! Staten ska inte lägga sig 
i medborgarnas liv. Vi vill släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. Människor måste själva kunna 
bestämma hur mycket trygghet de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Spelare 6:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Lila partietL

L

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE

Mandatfördelning



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas. 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Lila partiet

Dagordningar

Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Vi i Lila parti-
et tror på ett samhälle där vi uppmuntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala 
skyddsnät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att alla människor får 
samma chans i livet. Utan trygghet kan vi inte få någon verklig frihet!
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 7:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

G

G

Gröna partiet Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Gröna partiet

Dagordningar

Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill vara ett föregångsland vad gäller miljö-
teknik, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med vår politik kommer 
att Sverige att bli ett av världens renaste och mest klimatsmarta länder.
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 8:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Orange partietO

O

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Orangea partiet

Dagordningar

Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. Klyftorna mellan fattiga och 
rika ska minska och, vi vill satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi vill 
göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig sektor och förbättra sjukvården och 
skolan. Vi anser att folket är viktigare än företagen.  
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 9:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Rosa partietR

R

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Rosa partiet

Dagordningar

Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare straff. Vi tror också på sänkta 
skatter. Initiativrika människor som vill starta eget och som vill pröva på att vara entre-
prenörer vill vi uppmuntra. Dessutom måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi 
anser att välfärden ska ge alla en chans att nå sina drömmar. Det är så vi möter framti-
dens utmaningar!
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Mandatfördelning

Spelare 10:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Turkosa partietT Justitieutskottet

JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Turkosa partiet

Dagordningar

Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter frihet! Staten ska inte lägga sig 
i medborgarnas liv. Vi vill släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. Människor måste själva kunna 
bestämma hur mycket trygghet de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 
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Lila partietL Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 11:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Lila partiet

Dagordningar

Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Vi i Lila parti-
et tror på ett samhälle där vi uppmuntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala 
skyddsnät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att alla människor får 
samma chans i livet. Utan trygghet kan vi inte få någon verklig frihet!

1
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Partimöte 1

3

Utforskande
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Utskottsmöte
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Omröstning 
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Tidslinje



Gröna partietG Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Spelare 12:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Gröna partiet

Dagordningar

Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill vara ett föregångsland vad gäller miljö-
teknik, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med vår politik kommer 
att Sverige att bli ett av världens renaste och mest klimatsmarta länder.
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Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 13:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Orangea partiet

Dagordningar

Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. Klyftorna mellan fattiga och 
rika ska minska och, vi vill satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi vill 
göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig sektor och förbättra sjukvården och 
skolan. Vi anser att folket är viktigare än företagen.  

1
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Rosa partietR Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Spelare 14:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Rosa partiet

Dagordningar

Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare straff. Vi tror också på sänkta 
skatter. Initiativrika människor som vill starta eget och som vill pröva på att vara entre-
prenörer vill vi uppmuntra. Dessutom måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi 
anser att välfärden ska ge alla en chans att nå sina drömmar. Det är så vi möter framti-
dens utmaningar!
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Tidslinje



Turkosa partietT Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 15:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Turkosa partiet

Dagordningar

Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter frihet! Staten ska inte lägga sig 
i medborgarnas liv. Vi vill släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. Människor måste själva kunna 
bestämma hur mycket trygghet de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Spelare 16:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Lila partietL

L

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE

Mandatfördelning



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas. 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Lila partiet

Dagordningar

Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Vi i Lila parti-
et tror på ett samhälle där vi uppmuntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala 
skyddsnät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att alla människor får 
samma chans i livet. Utan trygghet kan vi inte få någon verklig frihet!
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 17:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

G

G

Gröna partiet Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Gröna partiet

Dagordningar

Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill vara ett föregångsland vad gäller miljö-
teknik, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med vår politik kommer 
att Sverige att bli ett av världens renaste och mest klimatsmarta länder.
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 18:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Orange partietO

O

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Orangea partiet

Dagordningar

Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. Klyftorna mellan fattiga och 
rika ska minska och, vi vill satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi vill 
göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig sektor och förbättra sjukvården och 
skolan. Vi anser att folket är viktigare än företagen.  
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 19:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Rosa partietR

R

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Rosa partiet

Dagordningar

Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare straff. Vi tror också på sänkta 
skatter. Initiativrika människor som vill starta eget och som vill pröva på att vara entre-
prenörer vill vi uppmuntra. Dessutom måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi 
anser att välfärden ska ge alla en chans att nå sina drömmar. Det är så vi möter framti-
dens utmaningar!
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Mandatfördelning

Spelare 20:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Turkosa partietT Justitieutskottet

JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Turkosa partiet

Dagordningar

Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter frihet! Staten ska inte lägga sig 
i medborgarnas liv. Vi vill släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. Människor måste själva kunna 
bestämma hur mycket trygghet de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 
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Lila partietL Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 21:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Lila partiet

Dagordningar

Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Vi i Lila parti-
et tror på ett samhälle där vi uppmuntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala 
skyddsnät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att alla människor får 
samma chans i livet. Utan trygghet kan vi inte få någon verklig frihet!
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Gröna partietG Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Spelare 22:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Gröna partiet

Dagordningar

Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill vara ett föregångsland vad gäller miljö-
teknik, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med vår politik kommer 
att Sverige att bli ett av världens renaste och mest klimatsmarta länder.
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Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 23:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Orangea partiet

Dagordningar

Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. Klyftorna mellan fattiga och 
rika ska minska och, vi vill satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi vill 
göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig sektor och förbättra sjukvården och 
skolan. Vi anser att folket är viktigare än företagen.  
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Rosa partietR Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Spelare 24:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Rosa partiet

Dagordningar

Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare straff. Vi tror också på sänkta 
skatter. Initiativrika människor som vill starta eget och som vill pröva på att vara entre-
prenörer vill vi uppmuntra. Dessutom måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi 
anser att välfärden ska ge alla en chans att nå sina drömmar. Det är så vi möter framti-
dens utmaningar!
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NäringsutskottetTurkosa partietT

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 25:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Turkosa partiet

Dagordningar

Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter frihet! Staten ska inte lägga sig 
i medborgarnas liv. Vi vill släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. Människor måste själva kunna 
bestämma hur mycket trygghet de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Spelare 26:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Lila partietL

L

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE

Mandatfördelning



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas. 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Lila partiet

Dagordningar

Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Vi i Lila parti-
et tror på ett samhälle där vi uppmuntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala 
skyddsnät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att alla människor får 
samma chans i livet. Utan trygghet kan vi inte få någon verklig frihet!
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 27:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

G

G

Gröna partiet Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Gröna partiet

Dagordningar

Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill vara ett föregångsland vad gäller miljö-
teknik, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med vår politik kommer 
att Sverige att bli ett av världens renaste och mest klimatsmarta länder.
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 28:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Orange partietO

O

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Orangea partiet

Dagordningar

Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. Klyftorna mellan fattiga och 
rika ska minska och, vi vill satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi vill 
göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig sektor och förbättra sjukvården och 
skolan. Vi anser att folket är viktigare än företagen.  
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JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 29:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Rosa partietR

R

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Rosa partiet

Dagordningar

Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare straff. Vi tror också på sänkta 
skatter. Initiativrika människor som vill starta eget och som vill pröva på att vara entre-
prenörer vill vi uppmuntra. Dessutom måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi 
anser att välfärden ska ge alla en chans att nå sina drömmar. Det är så vi möter framti-
dens utmaningar!
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Mandatfördelning

Spelare 30:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred föras 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Turkosa partietT Justitieutskottet

JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Turkosa partiet

Dagordningar

Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter frihet! Staten ska inte lägga sig 
i medborgarnas liv. Vi vill släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. Människor måste själva kunna 
bestämma hur mycket trygghet de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 
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Lila partietL Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 31:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Lila partiet

Dagordningar

Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Vi i Lila parti-
et tror på ett samhälle där vi uppmuntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala 
skyddsnät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att alla människor får 
samma chans i livet. Utan trygghet kan vi inte få någon verklig frihet!
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Gröna partietG Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Spelare 32:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Gröna partiet

Dagordningar

Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill vara ett föregångsland vad gäller miljö-
teknik, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med vår politik kommer 
att Sverige att bli ett av världens renaste och mest klimatsmarta länder.
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Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 33:  ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Orangea partiet

Dagordningar

Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. Klyftorna mellan fattiga och 
rika ska minska och, vi vill satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi vill 
göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig sektor och förbättra sjukvården och 
skolan. Vi anser att folket är viktigare än företagen.  
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Rosa partietR Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Spelare 34:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Rosa partiet

Dagordningar

Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare straff. Vi tror också på sänkta 
skatter. Initiativrika människor som vill starta eget och som vill pröva på att vara entre-
prenörer vill vi uppmuntra. Dessutom måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi 
anser att välfärden ska ge alla en chans att nå sina drömmar. Det är så vi möter framti-
dens utmaningar!
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Turkosa partietT Näringsutskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 35:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE



Partimöte 1
Dagordning 
• Lyssna på er partiledare och läs 

sedan partiprogrammet. 
• Dela in partiet i två utskottsgrup-

per. 
• Läs förslagen i respektive ut-

skottsgrupp. Vilka är era främsta 
argument 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 argu-
ment 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. 

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 varandra (Cirka 30 
sekunder per inlägg.)

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

5. Mötet avslutas 
Alla går tillbaka till sina par-
tigrupper 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 undersöka frågan ytter-
ligare.

• Avsluta mötet genom att rösta 
om er partilinje.

• Förbered er för en debatt i kam-
maren. I debatten ska ni argu-
mentera för er partilinje. 

Partiprogram Turkosa partiet

Dagordningar

Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter frihet! Staten ska inte lägga sig 
i medborgarnas liv. Vi vill släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. Människor måste själva kunna 
bestämma hur mycket trygghet de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 
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