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333 dagar kvar till valet – 
arrangera politikersamtal

Till hösten är det ett år kvar till val i kommun, region och riksdag. Valrörelserna 
kommer att dra igång lagom till Bygdegårdarnas Kultur- och demokrativecka. 
Varför inte ta tillfället i akt och arrangera ett politikersamtal med lokala politiker i 
bygdegården? Ta chansen att lyfta upp er bygd och de frågor som är viktiga för er i den 
lokala valrörelsen. Erbjud möjligheten att fråga politikerna vad de vill göra för att förbättra för 
er bygd och påverka dem att göra mer.

333 dagar kvar till valet – 
Arrangera politikersamtal!

Läs mer på nästa sida om 
hur ni kan göra 

Varför?
 » Lyft upp er by/bygd/kommundel och de frågor som är viktiga just hos er.

 » Visa att bygdegården är en plats för demokratiska samtal och att den är viktig för den 
lokala demokratin.

 » Ge de som bor i bygden chans att möta politiker, ställa frågor och prata demokrati.

 » Ge politikerna chans att möta väljarna, lära sig mer och värva röster.

Läs mer: bygdegardarna.se/
kultur-och-demokrativecka-
vecka-43

https://bygdegardarna.se/kultur-och-demokrativecka-vecka-43/
https://bygdegardarna.se/kultur-och-demokrativecka-vecka-43/
https://bygdegardarna.se/kultur-och-demokrativecka-vecka-43/


Hur?
 » Bjud in lokala politiker från alla partier som sitter i kommunfullmäktige/ställer upp i 

kommunvalet 2022.

 » Marknadsför politikersamtalet i bygden. Framhäv möjligheten att ställa frågor, lyfta upp 
sina tankar och få svar på vad politikerna vill göra för att förbättra.

 » Fokusera på några aktuella och viktiga frågor. Fundera på vad som är viktigt och 
intressant att diskutera just hos er. Ta gärna hjälp av bygden, till exempel genom att ställa 
en fråga på er Facebook-sida och i lokala Facebook-grupper.

 » Skicka de ämnen ni väljer att fokusera på till politikerna i förväg så att de får chans att 
förbereda sig och ta reda på fakta i frågorna.

 » Utse en samtalsledare/moderator som kan presentera de ämnen som ska diskuteras, 
ställa frågor och fördela ordet mellan politiker och övriga deltagare. Det kan vara någon i 
föreningen eller en extern person som kan hantera en eventuellt livlig debatt.

 » Fundera på samtalets upplägg och hur möbleringen ska se ut. Tänk på hur ni ska placera 
stolar och bord för att skapa ett bra samtal.

 » Börja med att presentera föreningen och erbjud rundvandring i bygdegården för de som 
vill.

 » Se till att alla kan vara delaktiga.

 -   Ge en kort bakgrund till de ämnen som ska diskuteras.

 - Kombinera gärna enskilda muntliga frågor med möjligheten att ställa frågor utan att 
behöva prata inför folk. Det kan vara genom att lämna in frågor på lappar som läses 
upp eller genom att använda ett digitalt verktyg som exempelvis Menti  
(mentimeter.com).

 » Variera samtalet med handuppräckningar och korta ja/nej-frågor till politikerna.

 » Bjud på eller sälj något gott att äta och dricka.

 » Bjud in lokal media – då får både bygdegården och frågorna som diskuteras 
uppmärksamhet. Försök att få radio och tidningar att göra ett reportage i förväg så att 
information om evenemanget når ut till fler.

 » Kombinera gärna med någon annan aktivitet på demokratitema – exempelvis 
affischutställningarna Ja må den leva och Bygdegårdarna samlar Sverige! (som du hittar 
på BR:s hemsida)

 » Erbjud politikerna att komma tillbaka och ha sammanträden och andra kommunmöten i 
bygdegården.


