VALET 2014
VALBILAGA TILL KOMMUNTIDNINGEN PÅ RÄTT SPÅR

När du röstar påverkar du vilket parti och vilka personer som ska representera dig
i kommun, landsting och riksdag. Din röst är lika mycket värd som någon annans.
Ordet demokrati kommer från grekiskan och

Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati.

betyder folkstyre. I regeringsformen, som är en

När vi röstar väljer vi vilka partier och personer

de av grundlagen, står det att all offentlig makt

som vi tycker bäst företräder våra åsikter i riksdag,

utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på

kommun, landsting och i EU-parlamentet. Olika

fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

frågor bestäms på olika nivåer.

Valdeltagande i Kil var 83,18 % vid förra valet. Läs mer om valresultatet 2010 på kil.se/valresultat2010

Så funkar kommunpolitiken
Kils kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns den ort vi bor till
exempel skola, äldreomsorg och socialtjänst, bygglov, gator och renhållning. Kommunen
styrs av politiker som väljs av medborgarna.
Vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen,

genomförs. Barn- och utbildningsnämnd, social-

röstar du på vilka politiker som ska sitta i kommun-

nämnd, miljö- och byggnadsnämnd och teknisk

fullmäktige. Kommunfullmäktige är den högsta

nämnd är exempel på nämnder i Kil.

beslutande instansen i kommunen. De beslutar till
exempel om kommunens budget, hur mycket skatt
du ska betala och vilka nämnder som ska finnas.
Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse
som leder och samordnar arbetet och som verkställer

uppdrag

från

kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som
ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna.
Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom
kommunen, förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta och ser sedan till att besluten

Det är du som väljer vilka politiker som ska sitta i
kommunfullmäktige genom att rösta i valet 2014.
På nästa sida kan du läsa vad de partier som ställer
upp i valet till kommunfullmäktige i Kil vill göra. De
tre namnen är hämtade från partiernas röstsedlar
på www.val.se.
På val.se hittar du partiernas alla kandidater och
mer information om valet.

centerpartiet

1. Georg Forsberg, Kommunalråd
2. Marie Bryske, Företagare
3. Eva Frykenberger, Personligt ombud
www.centerpartiet.se
folkpartiet

1. Carola Nilsson
2. Mats Notini
3. Miriam Tolvanen
www.folkpartiet.se
kristdemokraterna

1. Agneta Käld, Distriktssköterska
2. Rosette Aronsson, Tolk
3. Erik Ruhe, Civilingenjör
www.kristdemokraterna.se

miljöpartiet

1. Maria Ekberg, Lärare
2. Bengt Karlsson, Lärare
3. Eva Hammar, Kanslist
www.mp.se

Centerpartiet i Kil har en politik för tillväxt
och trivsel där boende och företagare känner framtidstro, där människors engagemang uppmuntras och tas tillvara.
Vi vill fortsätta att stärka kommunens ekonomi för ökad handlingskraft. Kil ska vara
en attraktiv plats för boende och företagande genom attraktivt bostadsbyggande i hela
kommunen där bra förutsättningar för företagande erbjuds. Luckra upp strandskyddet.
Sund närproducerad mat till gamla och
unga i kommunens bespisningar. Måltiden
ska genomsyras av kvalitet och matglädje.

Stödja landsbygdsutveckling bl a genom
fortsatt bredbandssatsning och dialog med
byalagen. Kommunen ska erbjuda trygg
ålderdom, trygghetsboenden ska byggas.I
skolan och barnomsorgen ges barnen stöd
efter behov. Genom stöd till föreningsliv
och kultur vill vi erbjuda meningsfull fritid.
Underlätta för unga att få arbete.Fortsätta
tätortsutvecklingen i dialog med medborgarna för trivsamma mötesplatser och ökad
konkurrenskraft för affärer och restauranger. Fortsatt upprustning av gator och vägar
och agerande för våra tågstationer.

Folkpartiet Liberalerna Kil vill ha ett
samhälle där grundtanken är att ”se” alla
människors lika värde och att ALLA kan växa
utifrån sina förutsättningar genom kunskap
och arbete.
Våra tre huvudpunkter:
- Skola/lärande. Vi vill att alla barn/ungdomar ska ha rätt till utbildning, på lika villkor,
där de som behöver extra stöd och hjälp
ska erbjudas detta genom hela sin skolgång.
Specialpedagogiska insatser redan från förskoleålder innebär att vi fångar upp fler barn
med funktionsnedsättningar i tidig ålder.

- Kommunikation och näringsliv/företagande. Vi vill att det ska finnas tillgängliga
kommunikationer i hela Kils Kommun.
Detta är en nödvändighet för tillväxten i
kommunen. Vi vill också verka för ett gott
näringslivsklimat och ser gärna att Kil växer
som företagarkommun.
- Social omsorg. Vi vill ha valfrihet inom
omsorgsområdet. Alla som behöver social
omsorg ska erbjudas detta efter sina enskilda
behov. Vi vill ha fler ”händer” inom omsorgsområdet och ett mera flexibelt tänkande
som är individanpassat.

Det här vill Kristdemokraterna genomföra
i Kil:

Stoppa ungdomsbrotten i samverkan
med polisen och det civila samhället.
Möjliggöra praktikplatser så att arbetslösa lättare kan få jobb. Bättre villkor för
företagande – tydliggöra kommunens
åtagande genom att införa tjänstegarantier på kommunens samtliga verksamheter.
Vi vill utnyttja Kils fina läge som en knutpunkt mellan Oslo, Göteborg och Stockholm för att utveckla näringslivet. Duktiga
lärare ska ha bra lön. Förenkla byggandet
av nya bostäder. Så gör vi Kil till Sveriges
bästa kommun att växa upp i!

Minska barngruppernas storlek i förskola
och på fritids – införa ett maxtak för
gruppernas storlek. Införa tidsrelaterad
barnomsorgstaxa. Garantera valfrihet i
barnomsorgen genom vårdnadsbidrag eller
barnomsorgspeng. Införa LOV – Lagen
om valfrihet - inom äldrevården. Bättre
kvalitet på äldres mat och måltider. Återinföra lunchservering på Smeden, veckans
alla dagar. Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst och hemlevererad mat.

Våra stränder ska inte exploateras för att
bygga attraktiva bostadsområden. Stränderna är till för alla!

eller cancerframkallande. Inga av dessa
ämnen ska användas i våra kommunala
verksamheter!”

Vi kommer att kämpa för att bevara våra
tågstationer! - Vill vi ha en levande landsbygd i Värmland där folk ska kunna arbeta
och bo måste vi ha fungerande kommunikationer. Tåg är också ett miljömedvetet
sätt att resa.

Det ska kännas tryggt att åldras i Kil. Vi
kommer att arbeta för att Grön omsorg
utvecklas.

Minska kemikalieanvändningen! Vi utsätts
dagligen för mängder av olika kemikalier
- vissa av dessa är hormonstörande och/

Vi kommer naturligtvis verka för ett
hållbart samhälle där människor, djur och
växter samverkar på bästa möjliga sätt.

moderaterna

1. Hans Eriksson, F.d koncernchef
2. Christina Bertilsson, F.d kontorschef
3. Jan Fallström, Egen företagare
www.moderat.se
socialdemokraterna

Kils kommun ska bli Karlstads bästa förort
med vår politik
Vi vill att skolbarnen i Kil ska bli de bästa
eleverna i Värmland. Därför satsar vi på
fler förstelärare och erbjuder möjlighet
för lärare att vidareutbilda sig. Förskoleklassernas storlek ska minskas. Betyg införs
från och med årsklass fyra.
Kils kommunskuld vill vi inte skjuta över
till kommande generationer. Dagens skuld
per invånare är ca 100 000 kr. Vårt mål är
att den inte överstiger riksgenomsnittet på

2. Rita Gunnarsson, Verksamhetschef
3. Anders Johansson, Ombudsman

Vi vill skapa den bästa boendemiljön och
fler attraktiva sjönära områden ska öppnas upp. Kil ska bli attraktiv för företagare
att etablera sig i.

Vi Socialdemokrater vill göra Kil ännu bättre för alla.

- fortsätta satsningen på kultur, främst för
barn och ungdomar.

Vi vill bland annat

- samverka med det lokala näringslivet.
Det ska finnas god tillgång till lokaler och
industritomter.

- att äldre ska ges möjligheter att bo kvar
hemma, till det behövs ökade resurser till
hemtjänst, dagverksamhet för dementa.
1. Mikael Johansson, Skolledare

ca 43 000 kr. Vi vill att kommunen ökar
möjligheten till amorteringar motsvarande 3 % per år av budgeten. Framtida
investeringar ska noga övervägas innan
dessa verkställs. De äldre ska ges en
trygg, human och säker vård och omsorg.
Valfrihet ska införas. Fler undersköterskor
ska anställas för att trygga omsorgen.

- ha en skola där alla barn får det stöd
de behöver för att klara sin skolgång och
ingen ska behöva vänta på en förskoleplats.

- samverka med byalagen för utveckling
av landsbygden. Tillgång till tomter för
bostadsbyggande
- göra Kils centrum till en trevlig mötesplats, fortsätta upprustningen av gator.

www.socialdemokraterna.se
sverigedemokraterna

I Kil känner människor gemenskap. Mobbing, diskriminering och rasism finns inte.

vänsterpartiet

Kil inte till salu!

kunskapsfokus, ordning, reda. Småskaligt
elevantal med fler vuxna gör att ingen elev
glöms bort. Äldreomsorgen erbjuder
Kommunal service inom hela kommunen.
trygghetsboenden med gemenskapslokaler
Vi är emot storskalig centralisering.
för måltider, samvaro och aktiviteter.
Tågen stannar på hållplatserna utefter
Varm vällagad mat serveras och levereras
Fryksdals- och Värmlandsbanan. Probav hemtjänsten. Ekonomiska förutsättninlematiken kring Storgatan nattetid, kräver
gar skapas om vi omprioriterar i budgeten,
bredare dialog mellan partierna, berörda
omförhandlar avtal med Migrationsver1. Ronny Gustafsson, Fartygsbefäl
boenden och ungdomar. Gator och vägar
ket, för att inte riskera skattehöjningar,
2. Tage Johansson, F.d Resemontör/Murare måste underhållas, inte förfalla. Rovdjursnedskärningar och att ställa verksamheter
frågan ges mer lokalt inflytande. Mark- och
3. Christer Johansson, Lantbrukare
emot varandra.
djurägare respekteras. Jakt och fritid utan
www.sverigedemokraterna.se
oro är frihet och trygghet. Skolan har

1. Ulla-Britt Mortensen, Prj-samordnare
2. Jonas Sjölin, Vårdare/handledare
3. Adam Maxe, Arbetssökande
www.vansterpartiet.se

Rimliga arbetsförhållanden inom alla
kommunala verksamheter. Kontinuerlig
Inga vinster i välfärden. Inga riskkapitalkompetensutveckling för alla anställda.
bolag ska få etablera sig i kommunen. Alla
Ingen försämring av arbetsrätten. Rättvibarn har rätt till förskola och skola av god
sa pensioner och skatter för funktionshinkvalitet och få hjälp och stöd utifrån sina
drade och pensionärer. Trygghetsboenden
egna behov. Mindre barngrupper och mer
inom olika delar av kommunen. Mat på
personal. Ungdomar mellan 16 och 25 år
Smeden varje dag Bryt upp beslutet att
ska få hjälp till arbete och bostad. Genom
lägga ner stationerna länga Fryksdalskommunala jobbpaket och genom att bygga
banan och Arvikabanan. Ett öppet förhållbilliga, mindre lägenheter kan detta bli
ningssätt till flyktingmottagande.
möjligt. Även långtidsarbetslösa ska få
Motverka rasismen.
aktiv kommunal hjälp för att kunna
komma ut i arbetslivet igen.
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VALet den 14 sep 2014 - röstning och tider
Vart fjärde år, den andra söndagen i september, hålls ordinarie val till riksdag, landsting
och kommunfullmäktige. Du kan förtidsrösta eller rösta i de lokaler som valnämnden har
utsett.
Rösta i vallokal

Förtidsröstning

Vallokalens namn, adress och öppettid står på

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som

röstkortet som skickas ut till alla som finns i

helst i hela landet från 27 augusti till och med

röstlängden. Röstkortet skickas ut i slutet av

valdagen. Det är kommunen som bestämmer vilka

augusti. Det finns en vallokal per valdistrikt och det

lokaler som ska ha förtidsröstning.

är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som
får rösta i vallokalen.
• Sannerud (Sannerudsskolan, Kil)

Förtidsrösta i Kils bibliotek
I Kil kan du förtidsrösta i Kils bibliotek.

• Dalliden (Dallidenskolan, Kil)

• måndag – fredag, kl. 09.00 – 19.00

• Vikstad (Vikstaskolan, Kil)

• lördagen 2014-08-30, kl. 10.00 – 14.00

• Stenåsen (Stenåsenskolan, Kil)

• lördagen 2014-09-06, kl. 10.00 – 14.00

• Tolita (Tolitaskolan, Tolita)

• lördagen 2014-09-13, kl. 10.00 – 14.00

• Fagerås (Fageråsskolan, Fagerås)

• söndagen 2014-09-14, kl. 10.00 – 14.00

• Frykerud (Sockenstugan, Frykerud)

För att förtidsrösta måste du ha med dig id-

• Boda (Församlingshemmet,Boda)

handling och röstkort. Du som inte har id-handling

Vallokalerna är öppna för röstning under valdagen

kan låta annan person med id-handling intyga att

mellan kl. 08.00 - 20.00.

du är du.

Så här går det till att rösta i vallokal på valdagen den 14 september
I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vid

lämnar fram kuverten. Du måste visa legitimation

ingången till vallokalen finns bord där valsedlarna

(om du inte är känd av röstmottagaren) eller låta

har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier

någon annan intyga din identitet.

kan man undvika att någon får reda på vad man
tänker rösta på.

Samtidigt

som

röstmottagarna

prickar

av

dig i röstlängden lägger de ner valkuverten i
I vallokalen står oftast en person som delar ut

valurnorna. Det finns en valurna för varje val

valkuvert och som hänvisar dig till en ledig valskärm.

(riksdag, landsting- och kommunfullmäktige).

Bakom valskärmen kan du göra i ordning din röst.
Du får bara lägga en valsedel i varje kuvert. Om du

På kvällen, när röstmottagningen är avslutad,

vill personrösta ska du sätta ett kryss i rutan för den

öppnas varje valurna och rösterna räknas. På

kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

www.val.se kan du läsa mer om hur valet i Sverige
går till och följa resultaträkningen.

När du är klar går du fram till röstmottagarna och
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