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GÖR DIN RÖST HÖRD - DÄRFÖR SKA DU RÖSTA
När du röstar påverkar du vilket parti och vilka personer som ska representera dig
i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige (blir regionfullmäktige 1 januari i Värmland)
och riksdag. Din röst gör skillnad!
Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati.

Olika frågor bestäms på olika nivåer. När vi röstar

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder

väljer vi vilka partier och personer som vi bäst

folkstyre. Enligt grundlagen ska alla välja någon som

tycker företräder våra åsikter i riksdag, kommun,

representerar dem när viktiga beslut ska fattas.

landsting och i EU-parlamentet.

SÅ FUNKAR KOMMUNPOLITIKEN
Kils kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där du bor.
Det gäller till exempel skola, äldreomsorg, socialtjänst, bygglov, gator och renhållning.
Kommunen styrs av politiker - och det är du som medborgare som väljer vilka.
Vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen,
röstar du om vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige i kommunen där du bor.
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunen. De beslutar till exempel om hur
hög skatten ska vara och hur pengarna ska användas och fördelas bland kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse, som
leder och samordnar arbetet och som verkställer

uppdrag från kommunfullmäktige.
På nästa uppslag kan du läsa vad de partier som
ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Kil vill
göra. De tre namnen är från partiernas röstsedlar.
Partiernas alla kandidater och mer information om
valet hittar du på www.val.se

87, 41%
var valdeltagandet i Kil
vid förra valet. Hammarö
och Karlstad var de enda
värmländska kommuner som
hade högre valdeltagande.
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VI FÖRETRÄDER DIG I KOMMUNEN
Det är du som väljer vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige - och får de andra
beslutande posterna - genom att rösta i valet 2018.

VEM?					

BESLUTAR OM VAD?				
Kommunallagen anger att kommunfullmäktige ska
besluta i alla ärenden av principiell betydelse eller av
större vikt för kommunen. Det betyder att kommunfullmäktige till exempel

KOMMUNFULLMÄKTIGE
41 LEDAMÖTER (SAMT ERSÄTTARE)
som fördelas mellan de olika partierna, beroende
på antal vunna röster i valet.

•
•
•

Kommunfullmäktige kan sägas utgöra ”kommunens
riksdag” och är kommunens högsta beslutande organ.

utser kommunstyrelse
bestämmer mål och riktlinjer för verksamheten
fastställer budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor

KOMMUNSTYRELSEN

•

15 LEDAMÖTER OCH 30 ERSÄTTARE
som utses av kommunfullmäktige.

•

Kommunstyrelsen kan sägas utgöra
”kommunens regering”, med ansvar att samordna
de olika nämndernas verksamhet.

KOMMUNALRÅD
Kommunalrådet kommer från det politiska block
eller parti som fått flest röster i kommunvalet.
Kommunalråd anses vara det mest betydelsefulla
politiska uppdraget i en kommun. Kommunalrådet är
oftast kommunstyrelsens ordförande och är den ende
heltidsarbetande politikern i Kils kommun.

•

•
•
•

följer upp kommunens utveckling
och ekonomiska ställning
samordnar verksamheten och ser till att
politiska beslut blir verklighet
tar fram underlag och förslag till beslut i de
ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige

har politiska uppdrag i kommunstyrelsen
har ibland politiska uppdrag i andra nämnder
representerar ofta kommunen utåt

Såhär kan det se ut på ett kommunfullmäktigemöte.
Bilderna är från ett sammanträde i september 2017.
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CENTERPARTIET

1. Georg Forsberg
2. Eva Frykenberger
3. Björn Tolén
www.centerpartiet.se
LIBERALERNA

1. Fredrik Karlsson
2. Carola Nilsson
3. Emma Örtlund
www.liberalerna.se
KRISTDEMOKRATERNA

Centerpartiet har tillhört ledningen för Kils
kommun sen valet 2010. Vi har arbetat för
att bryta dåvarande negativa trender med
vikande befolkning och sårbar kommunal
ekonomi. Järnvägsstationer där tågen
slutade stanna. Eftersatt underhåll och ett
svagt företagsklimat. Vår politik har gett
resultat. Nu byggs det i Kil, befolkningen
ökar och kommunens ekonomi har stärkts.
Landsbygden har bredband och tågstationerna i Fagerås och Frykåsen är öppna. Företagsklimatet har stärkts och underhållet av
fastigheter och gator kraftfullt förbättrats.

Det är så här vi vill fortsätta om vi får
väljarstöd. Utveckla Kil på ett uthålligt
sätt, där människors engagemang uppmuntras och företagare känner framtidstro. Vi vill fortsätta stödja kultur- och
föreningslivet och modernisera äldreomsorgen och skolan. Skapa förutsättningar
för det goda livet helt enkelt.

Liberalerna vill att varje människa i Kil ska
ha frihet att forma sitt liv. Frihet är rätt till
assistans för människor med funktionsnedsättning, att ha lugn och ro i klassrummet
och att kunna leva på landsbygden.

om de har ett funktionshinder enligt intentionen med LSS-lagen.

Våra viktigaste valfrågor:
• Ökad valfrihet inom vård och omsorg.
Individen ska vara i fokus. Det ska finnas
tillgång till äldreboenden av olika sorter runt
om i kommunen efter behov. De funktionshindrade som blivit av med det statliga
assistansstödet ska få stöd via kommunen

Viktiga områden:
• Utveckla äldreomsorgen
• Ny låg- och mellanstadieskola centralt
• Underlätta företagandet

• Skolan ska rustas för att tillgodose alla
elevers behov. Lärarna i Kils kommun måste
få högre löner. Det behövs också fler lärarassistenter som ska underlätta i lärarnas
arbete och fler speciallärare och specialpedagoger till våra skolor.
• En tydlig plan för en levande landsbygd.
Hela Kils kommun ska leva. Därför behöver
kommunen behålla landsbygdsskolorna och
landsbygdssäkra sina politiska beslut.

Kandiderar inte till
Kils kommunfullmäktige i valet 2018

1. 2. 3. www.kristdemokraterna.se

MILJÖPARTIET

1. Eva Hammar
2. Lars Nyberg
3. Bengt Karlsson
www.mp.se
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Vi vill att kommunen ska ha en hållbar
service som är rättvist fördelad mellan
tätort och landsbygd. Kommunen ska ha
ett gott samarbete med företag och föreningar i arbetet med att få bra miljö och
för att minska klyftorna i Kil.
Tre viktiga frågor:
1) Kommunen ska inte sälja ut värdefulla
naturområden. Ny bebyggelse ska främst
ske genom förtätning och genom byggnation på landsbygden. Men strandskyddet är
viktigt - stränderna är till för alla. Området
mellan Fryksta och Nilsby ska förbli ett

område för friluftsliv. Planerna att bygga
800 nya bostäder runt Nedre Fryken måste
begränsas. Industriområdet vid Runnevål
ska inte fullföljas.
2) Tågstationerna inom kommunen ska
bevaras och de som stängts ska öppnas. Vi
vill ha cykelvägar till Karlstad och Forshaga för att gynna miljö och hälsa.
3) Integration av nyanlända genom sociala
nätverk, utbildning och arbete är viktigt för
att ta tillvara på alla människors förmågor
och vilja att bidra. Kil har ett stort behov av
arbetskraft i framtiden.

Alla partier har själva levrererat sina texter och fått samma möjlighet och utrymme att beskriva vad de vill göra i Kils kommun.

MODERATERNA

1. Mats Stråhl
2. Jan Fallström
3. Christina Bertilsson
www.moderat.se
SOCIALDEMOKRATERNA

1. Anders Johansson
2. Rita Gunnarsson
3. Robin Johansson
www.socialdemokraterna.se
SVERIGEDEMOKRATERNA

1. Lars-Åke Berg
2. Tage Johansson
3. Johan Olsson
www.sd.se

VÄNSTERPARTIET

1. Ulla-Britt Mortensen
2. Jonas Sjölin
3. Daniel Johansson
www.vansterpartiet.se

Tryggheten för alla invånare ska stärkas.
Särskilt för våra äldre behövs satsningar i
form av meningsfulla aktiviteter, valfrihet
att välja vårdgivare och trygghetsboende
även utanför tätorten. Ett krafttag tas för
att vår skola ska bli bättre. Innebär mindre
klasstorlek, nolltolerans mot mobbing, frihet att välja skola samt ökning av andelen
behöriga lärare. Bättre kommunikationer
är en viktig fråga för oss. Vi arbetar för ett
dubbelspår mellan Kil och Karlstad, att tåg
stannar vid alla hållplatser i kommunen,
att stationshuset blir kvar som väntsal och

med möjligheten att köpa biljetter där
samt att busstrafiken utökas med fler turer
på kvällar och helger. En förutsättning för
detta är att näringsliv och företagandet
ges möjlighet för tillväxt. Därför tror vi på
att etablera industriområden utefter RV 61
och E45, för tillgänglighet och synlighet.
Vi arbetar för att utveckla affärslivet i Kil.
Våra viktigaste frågor:
• Ökad trygghet
• Bästa skoleleverna
• Näringsliv och företagande

Kil är en växande kommun. Den ställer krav ska känna trygghet och tillit till att hjälpen
och det ansvaret vill vi fortsätta ta.
och servicen finns när den behövs. Låt oss
fortsätta utveckla Kil.
Grunden till ett tryggt samhälle är jobben
och en stark välfärd. Vi behöver därför en
Politiskt viktigaste områden:
fortsatt stark näringspolitik som skapar
• Arbeta för fler företagsetableringar där
fler jobb. För att det ska bli möjligt krävs en planlagd mark finns tillgänglig. Arbeta
aktiv bostadspolitik med investeringar i fler för seniorboenden i Högboda och Fagerås
bostäder. Som en del i att göra Kil attraktivt och ett ökat bostadsbyggande i hela komvill vi stärka kvalitén i våra skolor och inom munen. • Fler pensionärer ska kunna äta
äldreomsorgen. Vi vill ha en jämlik skola
på Smeden. • Hög kvalitet och tillgängligutifrån elevernas förutsättningar och en
het i barnomsorgen och skapa aktiv och
äldreomsorg utan privata vinstsyften. Alla
meningsfull fritid, för alla.

Så här vill vi utveckla Kil under mandatperioden: • Mera resurser till hemtjänsten
och äldrevården för att skapa en meningsfull och aktiv tillvaro för de äldre som
byggt upp landet. • Skolan måste förbättras
så att kunskapsnivån och trygghet ökas.
• Asylmottagandet ska vara minimalt, våra
resurser är inte oändliga som vissa verkar
tro, de ska i första hand gå till saker som
gynnar kommunens invånare, det får
absolut inte ta resurser från andra
verksamheter, för att synliggöra detta är
det viktigt med en öppen redovisning av

kostnaderna för kommunens mottagande.
• Förbättra vägstandarden samt också förbättra belysningen på bil, cykelvägar och
offentliga platser i kommunen.

Vi vill göra Kils kommun till den bästa
kommunen att leva och bo i, genom att:

ungdomarna kan bo kvar i kommunen.
•Införa minst 1 timmes fysisk aktivitet per
dag i skolan. • Hårdare arbete mot droger
och alkoholanvändningen hos unga.
• Kommunen behöver fler boenden till
äldre inte bara inom tätorten, utan även i
kransorterna som Högboda, Fagerås och
Tolita. Många äldre känner att bo i hus
blir för jobbigt men vill inte lämna orten
de bott i hela livet.

• Införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön till anställda inom vård och
omsorg och ta bort delade turer.
Då skulle kommunen bli en attraktiv
arbetsgivare och lättare finna personal,
och sjukskrivningarna skulle minska
drastiskt. • Arbeta för en rättvis lönesättning inom kommunen. • Arbeta för
en bättre ersättning för jour-nätter.
• Bygga fler billiga lägenheter så att

Det här är de tre viktigaste frågorna
som vi vill jobba för: • Kvalitetssäkra
äldrevården och framför allt öka trivseln
för både personal och brukare. • Arbeta
för en trygg kommun för invånarna. Det
ska kännas tryggt att gå ut vilken tid som
helst på dygnet. • Höja kunskapsnivå och
ordningen i skolan.

Alla partier har själva levrererat sina texter och fått samma möjlighet och utrymme att beskriva vad de vill göra i Kils kommun.
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VAR MED OCH PÅVERKA
När du röstar i kommunvalet är du indirekt med och påverkar beslut som fattas.
Beslut som kan beröra dig och din vardag. Men det finns också andra sätt att påverka.

MEDBORGARFÖRSLAG
Om du har en bra idé, tycker att något borde förbättras eller liknande, kan du skriva
ett medborgarförslag. Det tar politikerna ställning till - en del av förslagen godkänns,
andra inte. Utegym på Frykstahöjden, restaurering av lekpark på Lundsområdet i
Fagerås och en hundrastgård i Kil är exempel på medborgarförslag som har blivit
eller kommer att bli verklighet.

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
I samband med kommunfullmäktiges sammanträden är det ibland också allmänhetens
frågestund. Då har du som medborgare möjlighet att träffa politiker, framföra synpunkter och ställa frågor direkt. Du är – även om det inte är frågestund - alltid välkommen
att närvara vid kommunfullmäktiges möten.

MEDBORGARDIALOG
Dina åsikter är viktiga och i vissa frågor är vi extra angelägna om att du som medborgare ger oss dina synpunkter. Det kan till exempel ske genom enkäter som du kan fylla i.
Vi har bland annat haft medborgardialog om utformningen av Gröna torget,
centrumutvecklingen i övrigt och nu senast om hundrastgården som vi ska bygga.

Du är också välkommen att ta direkt kontakt med kommunpolitikerna – kontaktuppgifter hittar du via kil.se/politikerkontakt

POLITIKER PÅ GRÖNA TORGET
Eftersom bibliotekstorget är under ombyggnad kommer
valstugorna, inför årets val, att vara placerade på Gröna torget.
Här hittar du representanter för de politiska partierna.
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LÄTTLÄST OM VALET
Varför rösta?

Vem får rösta?

När du röstar är du med

I kommunvalet och regionvalet

och påverkar

får du rösta om

vilket parti och vilka personer

• du har fyllt 18 år

som ska bestämma i Sverige,

• bor i kommunen

i din region och i din kommun.

• är medborgare i Sverige,
något EU-land eller Island
eller Norge

Du kan rösta på ett parti
eller på en särskild politiker.
I Sverige har vi hemliga val.
Det betyder att du inte behöver
tala om för någon hur du röstar.

Du kan rösta om du är medborgare
i andra länder också,
men då måste du
ha bott i Sverige i tre år.

Läs mer

För att rösta till riksdagen ska du

Mer lättläst om valet

• vara svensk medborgare.

finns på hemsidan
www.val.se

• ha fyllt 18 år.
• bo i eller någon gång i ditt liv
ha bott i Sverige.

Information om valet på andra språk
Information in other languages
www.val.se
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VALET DEN 9 SEP 2018 - 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 22 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

lokaler som ska ha förtidsröstning.

och det 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)

• onsdag 22 augusti – fredag 24 augusti, kl 14-18

• Vikstad (Vikstaskolan, Kil)

• lördag 25 augusti – söndag 26 augusti, kl 10-14

• Stenåsen (Stenåsenskolan, Kil)

• måndag 27 augusti – fredag 31 augusti, kl 12-18

• Tolita (Tolitaskolan, Tolita)

• lördag 1 september – söndag 2 september, kl 10-14

• Fagerås (Fageråsskolan, Fagerås)

• måndag 3 september – fredag 7 september, kl 10-18

• Frykerud (Sockenstugan, Frykerud)

• lördag 8 september kl 10-14

• Boda (Bodaskolan OBS! Ny vallokal i år)

• söndag 9 september kl 08-20

Vallokalerna är öppna för röstning under valdagen

För att förtidsrösta måste du ha med dig id-handling

mellan kl 08.00 - 20.00.

och röstkort. Du som inte har id-handling kan låta
annan person med id-handling intyga att du är du.

SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT RÖSTA I VALLOKAL PÅ VALDAGEN DEN 9 SEPTEMBER
I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vid

När du är klar går du fram till röstmottagarna

ingången till vallokalen finns bord där valsedlarna

och lämnar fram kuverten. Du måste visa

har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier

legitimation (om du inte är känd av röst-

kan man undvika att någon får reda på vad man

mottagaren) eller låta någon annan intyga

tänker rösta på.

din identitet.

I vallokalen står oftast en person, en så kallad

Samtidigt som röstmottagarna prickar av

röstmottagare, som delar ut valkuvert och som

dig i röstlängden lägger de ner valkuverten i

hänvisar dig till en ledig valskärm.

valurnorna. Det finns en valurna för varje val
(riksdag, landsting- och kommunfullmäktige).

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

På kvällen, när röstmottagningen är avslutad,

Om du vill personrösta ska du sätta ett kryss

öppnas varje valurna och rösterna räknas.

i rutan för den kandidat som du helst vill

På www.val.se kan du läsa mer om hur valet

ska bli vald för partiet.

i Sverige går till och följa resultaträkningen.

