


















Satsa mer på lärarnas status. Bland annat genom högre lärarlöner.
Satsa på specialisttjänster som förste förskolelärare och förste fritidspedagog.
Fler lärarassistenter i kommunens skolor. Lärare ska kunna vara lärare medan lärarassistenter
kan sköta mer administrativa uppgifter och hjälpa till vid behov.
Mobbningen i våra skolor måste få ett slut. När problem med mobbning uppstår ska det lösas
direkt – inte dröja så att mobbningsoffret tvingas vänta på skolans agerande och hjälp.
Lärarna ska ha större möjlighet att bestämma i klassrummet för att kunna skapa studie-ro. Att
det är lugnt i klassrummet är en nyckel till en fungerande skola.
Fler speciallärare och specialpedagoger till våra skolor.
Mobiltelefonen är inte en del av klassrummet. Därför ska lektionerna vara mobilfria för att
skapa studie-ro och koncentration.
Mer idrott i skolan både genom fler schemalagda idrottstimmar och genom frivillig
morgonidrott. Mer idrott i skolan ger bättre skolresultaten.

Gratis broddar till äldre från 65 år och personer med funktionsnedsättningar. Ett par broddar
kan göra all skillnad för om man står stadigt eller halkar och skadar sig.
Tillgänglighetsanpassa Klacksjöns badplats och Frykens badplats ytterligare. Klacksjön behöver
bland annat en ramp ner till nuvarande stålramp som går ut i vattnet. Detta för att göra sanden
möjlig att passera med barnvagn eller rullstol.

Ett nytt industriområde kopplat till Riksväg 61. Detta industriområde ska inte ligga vid
bostadsområden. Av samma anledning motsätter vi oss planerna på ett nytt industriområde på
Runnevål.
En företagsdag främst för kommunens unga där företag erbjuds att informera om sitt arbete och
vad det finns för möjligheter till sommarjobb. På detta vis kan unga och företag knyta viktiga
kontakter.

Kommunen ska aktivt jobba för att minska arbetslösheten bland utrikesfödda genom att
sammarbeta med Arbetsförmedlingen och näringslivet.
För att öka förståelsen för varandra och bygga broar bör en kulturdag med andra kulturer
anordnas i samarbete med berörda föreningar.
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Kommunens skattenivå och kommunala avgifter ska fortlöpande ses över.
Ordning och reda i kommunens ekonomi med transparant insyn.
Kommunen ska rent generellt prioritera unga och äldre i sina budgetar.
Den nya kommunorganisationen måste ses över. Medborgarnas politiska inflytande måste
säkerställas.
Sammarbete med närliggande kommuner för att till exempel få en mer effektiv organisation och
kompetensutnyttjande.

Laddstationer för elbilar.
Kommunen ska köpa in fler elbilar att använda som tjänstebilar. På sikt ska dessa helt ersätta de
tjänstebilar som använder sig av fossila bränslen.
Återvinningstationer i kommunen ska vara belysta.
Återvinningsstationer ska vara strategiskt placerade i hela kommunen.
Kommunen ska fortsatt ha ett miljöperspektiv på sina upphandlingar.






Utveckla och förläng öppettiderna biblioteken.
Öppettiderna på Kils fritidsgård måste bli bättre och passa ungdomarna.
Kommunen ska arbeta för ökad jämställdhet inom de arrangemang man anordnar eller deltar i.
Våra orter ska utvecklas så att det finns möjligheter till aktiviteter för alla åldrar. Vi vill till
exempel ha möjlighet till bordtennis och volleyboll utomhus i centrala Kil.



Kulturrundor ska anordnas under sommaren för att erbjuda en upplevelse i samverkan med
kommunens kultur-aktörer.
I Kils kommun finns det många fornlämningar. Bland annat har vi i Runnevål Värmlands största
gravfält. Dessa ska aktivt användas i marknadsföringen av vår kommun för att bli en del av vår
turism.
Vidareutveckla samordningen av besöksmål och info-Points.
Bättre skyltning för kommunens besöksmål.














Gratis Prova på idrott för barn och unga under skollov i samarbete med kommunens
föreningar.
Allmänheten ska ha tillgång till fler tider i ishallen.
Kommunen ska ha ett jämställdhetsperspektiv vid fördelning av verksamhetsbidrag till
föreningar.

Volontärer till äldreomsorgen med enkla uppgifter, som till exempel hjälpa till i vardagen.
Maten bör lagas på plats Inom såväl hemtjänst som olika boenden.
Äldreboenden av olika sorter, särskilda-, trygghets-, och seniorboenden utifrån de behov som
finns i hela kommunen.
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Möjligheten att införa Linköpingsmodellen ska ses över. Linköpingsmodellen innebär rätt till
visst stöd utan biståndsbedömning.
Hemlösheten i kommunen ska kartläggas för lättare kunna hitta lösningar.
Bibehållen och succesiv ökning av habiliteringspengen, som idag ligger på 50 kr. per dag, för
personer inom daglig verksamhet.
Få ut flera personer med funktionsnedsättningar i arbete inom Kils Kommun. Finansieras med
statliga bidrag. Utökat samarbete mellan Kils Kommun och Arbetsförmedlingen.
Utöka och förbättra ”Möjligheten” – den kommunala verksamheten för daglig sysselsättning för
personer inom socialpsykiatrin. Bör även erbjudas för personer inom LSS. Möjligheten ska vara
möjlig för fler.
De funktionshindrade som blivit av med det statliga assistansstödet ska få stöd via kommunen
om de har ett funktionshinder enligt intentionen med LSS-lagen.

Behåll landsbygdsskolorna.
Utveckla landsbygdsrådet. Rådet kunna komma med konstruktiva förslag och fungera som
remissinstans.
Beslut som tas inom politiken ska landsbygdssäkras, vilket innebär att besluten analyseras utifrån
ett landsbygdsperspektiv.
Gratis och öppet Wifi i centrala Kil.
Det bör finnas ytterligare en offentlig toalett i centrala Kil längst Storgatan.

Kommunen ska driva frågan om att möjliggöra anropsstyrd kollektivtrafik.
Kommunen ska verka för att värna dess kommunikationer, som buss och tåg, i synnerlighet på
landsbygden.
Utveckla och bygg fler gång- och cykelbanor, till exempel mellan Högboda och Kil.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism för demokrati för att förebygga radikalisering hos
unga. Ingen föds till extremist.
Kils kommun måste bli bättre på HBTQ+ frågor. Detta ska bland annat ske genom att utbilda
kommunens personal och politiker samt HBTQ+-certifiera kommunens verksamheter.
Kommunen bör även samarbeta med organisationer som Värmland Pride.
Unga i vår kommun ska känna att de kan vara med och påverka. Därför vill vi att kommunen
ska införa ett Ungdomsråd för de ungdomar som är intresserade av kommun och politik.
Kil ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat våld som ska resultera åtgärder för hur man
hjälper offren. Det är dags att ta den hedersrelaterade problematiken på allvar.
Kils kommun, ihop med de övriga kommunerna i Karlstadsregionen, ska gå med i
Räddningstjänstens ”Ungdomar för trygghet”.
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