
Kommunal mötesteknik 
Hur går kommunala möten till? Hur föreslår jag ändringar, bor-
dläggningar och motioner? 
Förslag: Bjud in en långvarig kommunalpolitiker från den egna 
regionen, gärna någon med erfarenhet av till exempel ord-
förandeskap i fullmäktige, styrelse eller nämnd. Reservera 1-2 
timmar, med tid för frågor och diskussion. 

Föreningsteknik
Hur jobbar man i en förening? Hur grundar man en lokala-
vdelning? Vilka uppgifter har ordförande, sekreterare och kass-
ör? Vem kan vara revisor?
Förslag: Bjud in en sakkunnig person med erfarenhet av dessa 
frågor. Reservera 1-2 timmar, med tid för frågor och diskussion.

Hur gör man SFP-politik?
Hur arbetar man i fullmäktigegruppen? Vad förväntar sig SFP 
av fullmäktigeledamoten? Hur driver man frågor som är viktiga 
för SFP och en själv?
Förslag: Bjud in en SFP-profil från egna regionen, till exempel en 
nuvarande eller tidigare riksdagsledamot eller långvarig kom-
munalpolitiker. Reservera gott om tid för frågor och diskussion. 

Vad tycker SFP?
Vilken är SFP:s åsikt i olika sakfrågor? Vilka politiska program 
och ställningstaganden har partiet gjort? 
Förslag: Bjud in en riksdagsledamot eller tjänsteman från SFP:s 
partikansli. Fundera på förhand över om det är några särskilda 
sakfrågor man vill fördjupa sig under tillfället. Reservera gott 
om tid för frågor och diskussion. 

Diskussion om aktuella frågor
Vad är aktuellt i riks- eller lokal- och regionpolitiken just nu?
Förslag: Bjud in 1-3 riks- eller lokalpolitiker, tjänstemän och 
sakkunniga till diskussion kring ett aktuellt tema. Ordna disk-
ussionen på ett café eller restaurang för att skapa en informellare 
stämning. På förhand meddelas att varje deltagare står för sin 
egen nota. 

Hur fungerar kommunen?
Vem besluter om vad i kommunen? Hur jobbar nämnderna? 
Vilka frågor är aktuella just nu?
Förslag: Bjud in den ansvariga kommunala tjänstemannen för 
en nämnd och den SFP:are som är ordförande/medlem i nämn-
den som inledare. Reservera 1-2 timmar, med tid för frågor och 
diskussion. Ordna träffar till exempel en gång i månaden och gå 
igenom alla kommunens nämnder. 

Den kommunala budgeten
Hur läser man den kommunala budgeten och bokslutet? Hur 
konsekvensbedömer man budgetförslaget utgående från SFP:s 
värdegrunder?
Förslag: Bjud in en kommunal tjänsteman, en sakkunnig från 
SFP eller Kommunförbundet som inledare. Reservera 1-2 tim-
mar, med tid för frågor och diskussion.

Kontakter till media
Hur får jag ut mitt budskap i media? Vad gör jag när en journal-
ist ringer upp? Hur skriver jag insändare?
Förslag: Bjud in en redaktör från den lokala tidningen och/eller 
sakkunnig från SFP:s partikansli. Reservera gott om tid för in-
ledningar och diskussion. 

Sociala medier
Hur blir jag ”bra” på Facebook, Twitter, Instagram m.m.? Hur 
når jag ut till potentiella väljare och kommunicerar ut min poli-
tik?
Förslag: Bjud in en politiker eller SFP-tjänsteman som är duktig 
på sociala medier. Be deltagarna om möjligt ta med egna datorer 
för praktiska övningar under tillfället. Fundera över hur lokala-
vdelningen eller fullmäktigegruppen tillsammans kan kommu-
nicera med och till väljare via sociala medier. 
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HUR AKTIVERA LOKALAVDELNINGAR, KOMMUNORGANISATIONER OCH FULLMÄKTIGEGRUPPER?

Det finns många sätt för en lokalavdelning, kommunorganisation eller fullmäktigegrupp att aktivera sina medlemmar och stärka sin 
verksamhet. Här hittar du förslag och idéer för hur det kan gå till.  Personalen vid SFP:s kanslier och Svenska Bildningsförbundet 
ställer gärna upp som inledare och hjälper vid behov med att planera sakinnehållet. De praktiska arrangemangen står föreningen 
eller fullmäktigegruppen själv för. 

Det krävs inte stora och dyra arrangemang för att ordna intressant program och verksamhet. Olika träffar kan, förslagsvis, arrang-
eras i kommunens utrymmen, där partierna oftast får hålla möten kostnadsfritt. Ett annat alternativ är att träffas på ett café eller 
restaurang, så att varje deltagare står för sin egen nota. Till möten som ordnas i kommunhuset eller i andra mötesutrymmen kan 
kaffeservering ordnas till exempel genom att ha ”knytkalas” eller att turas om ifall det inte finns medel för inköpt mötestraktering. 

Om det inte finns pengar för att annonsera ut träffarna i media kan information och inbjudningar spridas kostnadsfritt via e-postlis-
tor och Facebook. Låt en lista cirkulera vid varje träff där deltagarna antecknar namn och kontaktuppgifter, det underlättar skapandet 
av e-postlistor för kommande evenemang. Kom ihåg att be om tillstånd för att få använda kontaktuppgifter på olika listor!
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