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Barnomsorg
Förskolan är grunden för barns förmåga att umgås i grupp. Barnen ska vara trygga.
Pedagogiken är viktig, personalen ska därför vara förskolelärare. Förskolan ska ha
väl anpassade lokaler. Barnomsorg ska finnas tillgänglig dygnet runt.
Ordning och reda
Vi ska ha en trygg skola för både elever och personal. Då är det viktigt med ordning
och reda. Med ett samverkansavtal mellan hemmet och skolan underlättar vi för att
parterna ska veta sina ansvarsområden.
Grundskolan
Det är viktigt att ge personalen de rätta verktygen och förutsättningarna för att
bedriva bra undervisning. Det ska vara samma höga undervisningskvalitet i alla
kommunens skolor. Då är det viktigt att kompetens och resurser är fördelat efter det
verkliga behovet. Alla elever ska ha tillgång till läxhjälp. Skolmat utan långa
transporter är viktigt, därför ska Björskogs skola ha eget tillagningskök.
Skolbarnsomsorgen
Ska ge eleverna en trygg och meningsfull fritid. Det skall också finnas en tydlig
koppling till skolans undervisning i fritidshemmens verksamheter.
Gymnasieskolan
Vi ser det som ett måste att man ska läsa in gymnasiekompetens på hemmaplan och
inte i Arboga till höga kostnader. Erbjuda allsidiga gymnasieplatser genom
sammarbetsavtal med t.ex. Eskilstuna.

Trevligt att åldras i Kungsör
Social samvaro är en form av friskvård och framförallt en trivselfråga. Därför ser vi att
en gemensam måltid om dagen är både trevligt och tryggt för våra äldre. Den dag
man har behov av stöd i form av hemtjänst eller särskilt boende ska det finnas
tillgängligt snabbt.
Boende för äldre
Vi vill att det byggs tillgängliga boenden för äldre så en långsiktig plan för framtida
behov måste startas omgående.
Hemtjänst
Plats i vårdboende erbjuds medan anpassningen av det egna boendet görs för att
kunna lämna sjukhuset så snarat som möjligt och påbörja rehabilitering. Vi vill att vi
kliver in i nutiden med att uppdatera hemtjänstens arbete med digitala lås med
möjlighet till omgående journalföring. Vi förordar införande av lokala hemtjänstteam.
Arbetsmarknad/Integration
Trygghet på våra gator och torg. Polisnärvaro i kommunen dygnet runt. Krav på
bättre utbildning både i svenska och samhällskunskap för att nyanlända ska komma
in på arbetsmarknaden. Vi förordar därför skolplikt hela skoldagen.
IFO
Vi anser att arbete alltid går före bidrag. Vi måste därför erbjuda alternativ
sysselsättning som en kortsiktig lösning. Inga bidrag utan motprestation, man ska
inte leva på bidrag. Vi i kommunen får i dag stå för hela integrationskostnaden och
därmed äger vi frågan hur integrationen ska gå till. Utbildning till arbete är en
huvudregel.
Det ska finnas sexualbrottsgrupper i varje polisregion. Straffen ska skärpas och
dagens mängdrabatt ska bort.

Vi Behöver dig!
Får vi ditt förtroende garanterar vi ett ansvarsfullt styre efter valet 2018.
Är Du intresserad av att arbeta som fritidspolitiker?
Det är ett stimulerande och intressant arbete.
Vi får veta mycket om beslut och vad som händer i kommunen.

Vi MODERATER i Kungsör vill gärna att du blir medlem hos oss. Även du som
endast vill vara passiv är varmt välkommen som medlem!
Läs mer på vår hemsida www.moderatkungsor.se

Vi är ditt lokala parti som vill styra Kungsör!
Du når oss på mail kungsor@moderaterna.se

