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Unga författare tilldelas pris

Bokslut 2000
Kommunens preliminära bokslut visar
överskott för första gången sedan 1992.
Överskottet förväntas uppgå till mellan
9 och 10 mkr
sid 3

Invigning av Svensk
Statistik AB
Landshövding Ingemar Eliasson invigde
måndagen den 5 februari officiellt det
nyetablerade företaget Svensk Statistik
AB i Kil. Företaget, som bedriver
intervjuverksamhet i samband med
marknadsundersökningar o dyl, har sina
lokaler i kommunens företagscentrum
Cenit.
sid 4

Pristagarna och prisutdelaren, kommunalrådet Jan Wadell (m).

Under hösten genomfördes genom bibliotekets försorg en uppsatstävling i Kils
skolor. Eleverna skrev utifrån temat ”Så vill jag att det ser ut i Kil år 2010”.
I åk 6-9 ombads eleverna att beskriva
Kil skriftligt medan eleverna i åk 5
Årskurs 5
gjorde modeller i olika material.
Vinnare: Andreas Lawner och
Många klasser nappade på uppgiften
och flera hundra uppsatser och många
modeller lämnades in. Vid genomläsning av uppsatserna framstår det tydligt att Kils ungdomar vill att kommunen ska utvecklas med fler arbetstillfällen, slå vakt om miljön, ha många
parker och planteringar, ha ett badhus
och att man vill bo kvar i Kil och i en
villa med utsikt över Fryken.
En jury bestående av politiker utsåg
de vinnande bidragen i varje årskurs.
Priserna bestod av ett presentkort till
vinnaren samt ett penningpris på tusen kr till hela klassen. Dessutom erhöll två uppsatser i varje årskurs ett
hedersomnämnande och en uppsats
som är skriven på mål erhöll stilpoäng.
Priser och diplom delades ut på
fullmäktigesammanträdet torsdag 25
januari i Scanhallen.
De vinnande bidragen presenteras på
sidorna 6-7.
Lisbeth Råman
Bibliotekarie

Christer Nilsson
Informationschef

Johnny Axelsson
- delar förstapriset för sin modell
av ett ”Kilstorn”

Drillflickor gör succé
i Paris
Allt började nyårsafton 98/99, då Kils
Paradorkester och Kils Drill & Dans
ordförande, Ing-Britt Bergström, med
maken Olle, helt ovetande hamnade mitt
i en färgsprakande karneval i franska
Chantilly.
sid 5

Årskurs 6
Vinnare: Malin Gustavsson
Hedersomnämnande:
Malin Bjergestam och
Staffan Johansson

Visst har Kil en framtid!
Kommuninnevånare! Kom till Scanhallen onsdagen 21 mars och träffa
kommunpolitiker, tjänstemän och andra
som svarar på frågor om framtiden i Kil.

Årskurs 7
Vinnare: Joel Sundström
Hedersomnämnande:
Alexandra Lidström och
Elin Dölerud
Stilpoäng: Johan Höfwitz

Årskurs 8
Vinnare: Åsa Svensson
Hedersomnämnande:
Johanna Carlsson och
Sandra Karlsson

Årskurs 9
Vinnare: Therese Edvardsson
Hedersomnämnande:
Caroline Wikman och
Johan Carnander

sid 8

Ny teater i Kil
Det händer mycket på det gamla Scanområdet. Ett antal företag har etablerat
sig och det är liv och rörelse igen och
det känns som om saker och ting är på
väg åt rätt håll.
sid 9

Kommunkunskap
Del 1 - Kommunernas befogenheter

Av kommunallagen framgår att en
kommuns befogenheter styrs av fem
grundläggande principer, nämligen
allmänintresset, förbudet mot att ge
understöd till enskilda, lokaliseringsoch likställighetsprinciperna.
sid 12

Ansvarig utgivare har ordet
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Kommunkunskap
Vi inleder fr o m detta nummer en artikelserie i kommunkunskap. Vi hoppas
att många av våra läsare är intresserade
att lära mer om hur en kommun fungerar. Vi kommer i ett antal artiklar att
beskriva kommunens befogenheter, organisation, ekonomi och olika delar av
den kommunala verksamheten.

Delas ut till alla hushåll i Kils kommun.
Finns även på www.kil.se
ansvarig utgivare

Jan Wadell
jan.wadell@kil.se
produktion

Christer Nilsson, tfn 0554-191 45
christer.nilsson@kil.se

Åsa Hansen, tfn 0554-191 67
asa.hansen@kil.se

Martin Nyqvist
martin.nyqvist@kil.se
layout och tryck

CREFO Reklam&Information, Kil
tfn. 0554-410 40 • info@crefo.se
papper/tryckt på
Munken Lynx som är ett klorfritt (TFC),
träfritt obestruket papper som uppfyller
kraven för Nordisk Miljömärkning Svanen.
distribution

Posten, Kil

Nu är det dags
igen för ett
nytt nummer
av KommunNytt.
Som Ni alla
kan se, har vi
arbetat fram
en ny något
färggladare
layout.
I framtiden hoppas vi att komma ut med
fyra nummer per år. För att Ni lättare
skall hitta kommer viktig information att
ha en fast plats.
Vi hoppas att dessa förändringar skall göra
tidningen attraktivare och mer lättläst. Har
Ni förslag på ytterligare förbättringar är Ni
alltid välkomna med synpunkter.
Arbetet med bokslutet för år 2000 börjar
nu lida mot sitt slut. Glädjande visar resultatet på ett preliminärt överskott på i storleksordningen nio mkr. Jag vill dock fortfarande mana till fortsatt försiktighet, det
budgeterade överskottet för innevarande år
är inte stort och vi har fortfarande en stor
låneskuld att betala av (se artikel på nästa
sida).
Efter ett halvårs upprustning börjar
Scanhallen bli klar för invigning. Kil kommer äntligen att få den lokal för teater- och
musikevenemang som vi saknat så länge i
kommunen. Lokalen kan även med fördel
användas för konferenser. I dagsläget råder
en febril arbetsverksamhet i lokalerna – allt
för att få dessa färdiga till invigningen den
31 mars. (se även artikel på sidan 9). Vi
kommer dock att ”tjuvstarta” den 21 mars
med en debatt och utfrågning av politiker
och tjänstemän under Kunskapsveckan. Vi
hälsar Er alla välkomna och vill Ni veta mer
om detta kan Ni läsa på sidan 8.
Det pågår en diskussion i kommunen hur
vi skall förvalta vårt gamla kommunikationsarv. Frågorna är många och som
exempel kan jag nämna några:
• Hur skall Fryksta se ut i framtiden?
• Skall vi ha någon form av kommunikationsmuseum i de gamla lokstallarna?
• Passar det att lägga en muséejärnväg på
den gamla järnvägsbanken mellan Kils
och Frykstas stationer?
För att försöka reda ut detta har det bildats
en grupp – Frykstagruppen – för att försöka hitta svar till de många frågorna. Gruppen består av representanter för inblandade
föreningar, boende i området samt politiker och tjänstemän från Kils kommun. Har
Ni några goda idéer så hör gärna av Er till
kommunen med synpunkter.
Ingen kan väl ha undgått den stora diskussionen i media om det planerade rese-

centrum i Karlstad. Det är svårt att få
karlstadspolitikerna att förstå att denna anläggning är en angelägenhet för hela länet.
Med tanke på att det bara från Kil pendlar
över 3.000 personer till Karlstad varje dag,
så kommer vi kilsbor att vara större användare av resecentrum än karlstadsborna
själva. Idag åker knappt 15 % av kilsborna
kollektivt, en första ambition borde vara att
dubbla denna siffra. De argument vi från
Kils sida framfört mot nuvarande förslag
till placering av resecentrum är följande:
1. Ingen eller dålig koppling till lokaltrafiken.
2. Inga framtida utbyggnadsmöjligheter.
3. Längre och krångligare in- och utfartsvägar
4. Risk för att Hamngatan kommer att
”korka igen” då endast ett körfält blir kvar.
Som Ni säkert läste i föregående nummer
har vi några grupper som inom olika områden utreder hur vi skall få en attraktivare
kommun. Som ett led i detta arbete utlyste
en av dessa grupper, Målgruppen, en
uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 – 9.
Vi är mycket imponerade av att vi fick så
många bra och välskrivna uppsatser, med
många goda idéer. De vinnande förslagen
kan Ni läsa på mittuppslaget. Jag vill tacka
alla elever som deltagit i tävlingen och inte
minst ett stort tack till alla de lärare som
genom sin stora hjälp och engagemang möjliggjorde tävlingen.
Till sist – Ni besöker väl kommunens
hemsida regelbundet, där finns mycket
information att få blandat med reportage
om sådant som har varit.
Jan Wadell

Snöröjning
Vintern innebär SNÖ. Snö innebär i sin tur
problem i trafiken. För att snösvängen skall
fungera måste alla hjälpas åt och följa de
lagar och förordningar som gäller.
• Det åligger fastighetsägaren att snarast
avlägsna snö och is som är till olägenhet
för gångtrafikanter och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidtaga andra åtgärder för att motverka halka.
• Fastighetsägaren får ej skotta ut snö på
gatumark.
• Datumparkering gäller i Kils kommun.
Det är viktigt att detta följs. Vi ser helst att
ni undviker att parkera på gatumark när snösvängen pågår.
Tekniska förvaltningen

Bokslut 2000
Kommunens preliminära bokslut visar
överskott för första gången sedan
1992. Överskottet förväntas uppgå till
mellan 9 och 10 mkr och innebär en
anmärkningsvärd förbättring jämfört
med de föregående årens stora
underskott.
Arbetet med kostnadsreduceringar i driften och återhållsamhet med investeringar som startade med ”krispaketet”
1999 har gett goda effekter. Det är dock
så att skatteintäkterna har gett de största
positiva effekterna i bokslutet.
Skatteintäktsutvecklingen har varit
mycket god och de totala skatteintäkterna (inklusive avräkning för 1999) överstiger budget med knappt 10 mkr. De
ökade skatteintäkterna beror i huvudsak
på att skattekraften i Sverige har ökat
tack vare högkonjunkturen och alla
kommuner tillförsäkras minst 95% av
medelskattekraften via inkomstutjämningssystemet.
De senaste årens resultatutveckling är
mycket positiv och kan förhoppningsvis ses som ett trendbrott.
Det finns dock faktorer som kan hota
denna positiva utveckling.
• Den kraftiga skatteintäktsökningen
kommer med all säkerhet att dämpas
kommande år.
• Behovsökningar inom de stora områdena skola, vård och omsorg.
• Ökat investeringsbehov p.g.a. den senaste årens låga investeringsnivå
Ovanstående punkter och det faktum att
kommunen, på grund av tidigare års
stora underskott, har en svag ekonomisk
ställning gör att ekonomin även kommande år måste hållas i strama tyglar.
Det är nödvändigt att återuppbygga det
egna kapitalet och likviditeten för att öka
vår ekonomiska styrka och därmed förbättra vår ekonomiska handlingsfrihet.
Vi bör också skapa ett ekonomiskt resultat som gör det möjligt att i större
omfattning än tidigare egenfinansiera investeringar.
Det är facknämndernas och kommunledningens viktiga och svåra uppgift att
se till att verksamheten bedrivs inom
fastställda budgetramar. Förutsättningarna för att denna uppgift ska kunna lösas på ett bra sätt har förbättrats genom
det målmedvetna arbete som alla anställda och politiker har bidragit till sedan ”krisen” 1999.
Göran Lindell
Ekonomichef

1998

1999

BOKSLUT BOKSLUT

NÄMNDERNAS VERKSAMHET
PENSIONER
AVSKRIVNINGAR
SKATTER, STATSBIDRAG
RÄNTOR
ÅRETS RESULTAT

-320,3
-11,7
-14,2
319,8
-5,5
-31,9

-312,7
-13,9
-13,7
338,7
-6,4
-8

2000
BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE

-325,1
-11,8
-13,2
357,8
-6,9
0,8

-326,8
-11,8
-13,3
367,6
-6
9,7

-1,7
-0,1
9,8
0,9
8,9

Växtkraft mål 3 ger möjligheter till förnyelse!
Det händer mycket i arbetslivet. Förändringarna går snabbt. Kunskaper blir gamla
och behöver förnyas. Samma sak gäller teknik och produkter. För att hänga med i utvecklingen och motsvara de nya kraven
måste både människor och arbetsplatser förändras. Här är kompetensutveckling ett
nyckelord. Med växtkraft mål 3 blir det
möjligt för små och medelstora företag, offentlig sektor och organisationer att klara
anpassning genom att satsa på människors
kompetens/utveckling. Arbetsplatser som
vill kompetensutveckla måste börja med att
göra en verksamhets- och kompetensanalys
samt utarbeta rekryteringsplan. För detta
analysarbetet får arbetsplatsen ekonomiskt
stöd från växtkraft mål 3. Analysen genomförs av arbetsgivaren och de anställda tillsammans. Delaktighet är ett nyckelord i
sammanhanget.
I nätverket kan man samla olika slags småföretag, ensamföretag och organisationer
och andra som har gemensamt intresse av
förnyelse och utveckling. För kompetensoch verksamhetsanalysen utgår stöd från
växtkraft mål 3 upp till 50 procent av kostnaderna dock högst 200.000 kr. Av dessa

kostnader får högst hälften gå till konsultinsatser. Stödet till verksamhets- och
kompetensanalys kan täcka kostnader för
lön, utbildning, konsulter, studiebesök och
liknande.
För genomförande av de vid analysen uppkomna behovet av kompetensutveckling utgår stöd från växtkraft mål 3 med upp till
40% av kostnaderna dock högst 400.000 kr.
För att stöd ska kunna beviljas av växtkraft
mål 3 ska med ansökan bifogas en
utvecklingsinriktad verksamhetsanalys med
hithörande kompetensutvecklingsplan samt
en rekryteringsplan.
Är Du intresserad av ytterligare
information besök gärna mål 3´s egen
hemsida www.vaxtkraft.com eller
kontakta
Torbjörn Nilsson,
tfn 0554-191 22
EU-samordnare

Invigning av
Svensk Statistik AB
Landshövding Ingemar Eliasson invigde
måndagen den 5 februari officiellt det nyetablerade företaget Svensk Statistik AB i
Kil. Företaget, som bedriver intervjuverksamhet i samband med marknadsundersökningar o dyl, har sina lokaler i kommunens företagscentrum Cenit.
Där har man varit i drift sedan den 8 januari
och i dagsläget finns 30 intervjuplatser med
möjlighet att på kort tid sätta upp ytterligare 30. Man räknar med att anställa 50-80
personer i huvudsak på deltid. Bland annat
har studenter med boende i Gränderna fått
en fin möjlighet till ”extraknäck” i nära anslutning till sina lägenheter.
Innan det sedvanliga bandet klipptes hälsade landshövdingen det nya företaget välkommen till Kil och till Värmland och framhöll bland annat det positiva med att det är
en ny form av verksamhet och att den redan är etablerad och beprövad vilket bland
annat medfört att man så snabbt har kunnat
komma igång. Han avslutade med "Norrmän är alltid lika välkomna till oss, speciellt när de har arbetstillfällen med sig…"
Kil blir basen för Svensk Statistik ABs
etablering i Sverige
Moderbolaget Norsk Statistikk AS bedriver
sedan 1997 verksamhet i Norge med hu-

Landshövding Ingemar Eliasson klipper bandet under överinseende av vd John Lauring
Pedersen från moderbolaget Norsk Statistikk AS.

vudkontoret i Oslo och avdelningskontor i Lillehammer och
Skien. På senare tid har etableringar också skett i Finland och
Danmark.
I Sverige förväntar man sig en
omsättning på 10 milj det första året och på 2-3 års sikt har
man ambitionen att bli den
största leverantören av intervjutjänster i Sverige.
Invigning pågår....
- Vi ser den svenska marknaden som
Nordens mest krävande, men också den
mest intressanta storleksmässigt, säger vd
John Lauring Pedersen i moderbolaget
Norsk Statistikk AS.
Linn Nilsson har anställts som produktionschef för Svensk Statistik AB.
- Kil har valts som bas för etableringen i
Sverige främst eftersom man på kort tid
har kunnat erbjuda ändamålsenliga lokaler och tillgång på kompetent och säker
arbetskraft och vi har fått ett mycket positivt bemötande såväl av kommunen som
av Etableringsregion Karlstad, säger Nilsson.

Christer Nilsson
Informationschef

Peter Brunell, nordisk marknadschef, tillsammans med personalen.

Paris Parade

tusen människor. I den hysteriska feststämningen skålade vi in det nya året samtidigt som Eiffeltornet exploderade i ett blått, glittrande
sken.

Paris/Chantilly 2001
Vägen dit
Allt började nyårsafton 98/99, då Kils
Paradorkester och Kils Drill & Dans ordförande, Ing-Britt Bergström, med maken
Olle, helt ovetande hamnade mitt i en färgsprakande karneval i franska Chantilly.
I den rådande vårvärmen, den gamla staden och den vackra slottsparken var deras
beslut självklart – Här måste vi vara med!
Med Ing-Britts otroliga förmåga att skapa
kontakter hade hon snart en dialog med både
borgmästare och arrangörer och vi fick
glada ta emot en inbjudan till Paris Parade
00/01. Nu kunde äntligen arbetet med att
jobba in pengar till resan och att träna in
repertoaren starta.
Äntligen på väg
Resan avgick morgonen den 29 december.
I full snöstorm och ett nära 2 decimeter
tjockt snötäcke tog vi oss till musikskolan
och den väntande bussen på oplogade vägar.
Vi reste först mot Helsingborg och tog färjan över till Helsingør. Ca tio mil senare vad
det dags för nästa färja, mellan Rødby/
Puttgarten och det var planerat att vi skulle
ta oss genom Tyskland och Belgien under
natten. Tidigt på morgonen den 30 december befann vi oss i norra Frankrike och det
var, efter frukost, inte långt kvar till Paris.
Snön låg kvar ganska långt söderut men resan flöt mycket bra och efter 26 timmar stannade vi vid Eiffeltornet.
Framme i Paris
Vår första upplevelse i Paris blev
Eiffeltornet, där vi stannade i ett par timmar. Därefter bjöd vårt resebolag, Edwarson
Buss, på en timmes guidad rundtur i staden
innan det var dags för incheckning på hotellen Le Petit Louvre och Hotell Carina.
På kvällen den 30 december reste vi alla
med ”Metron” till en gemensam middag på
”Hard Rock Cafe”.
Nyårsafton
Tidigt på nyårsaftons morgon packade vi
bussen och gav oss av mot Chantilly, några
mil norr om Paris.
Väl framme i Chantilly var det ingen vårvärme som mötte oss. Nej, hela sex minusgrader, det var frost både i gräset och på
gatorna.
Ordförande Ing-Britt Bergström, orkesterledare Mikael Holmgren, orkesterrepresentant Elisabet Johansson samt drill-

Nyårsdagen
Eftersom paraden på nyårsdagen hölls i centrala Paris,
kunde alla vila ut efter en
lång natt. När vi ställde upp
oss vid vår skylt – Sweden
Kil Paradorkester – tilltog
regnet. Men temperaturen
Drillflickorna paraderar på Paris gator.
var betydligt högre här inne
i storstaden och regnet bekymrade oss inte
representant Jenny Nilsson begav sig till den
så mycket. Efter att på smågator, med ganmottagning som skulle inviga hela festivaska lite publik, fått kryssa mellan hästarnas
len. Där fanns representanter från alla 43 avföring, kom vi plötsligt in på paradens huekipage, som skulle delta i paraderna, från vudgata. Kravallstängsel skilde oss och den
länderna Frankrike, USA, England, stora publiken åt och nu var det dags att ge
Schweiz, Japan och, förståss, Sverige. Vi allt och lite till. Vi stannade upp där arrangöträffade där Chantillys borgmästare, som rerna byggt upp läktare med sittplatser för
mottog och delade ut gåvor av olika slag. åskådarna och så vitt vi kunde se var det
Efter att alla presenterats och diverse utmär- fullsatt överallt. Efter ca två kilometer pakelser delats ut var det dags att sikta in sig rad var vi framme vid finalplatsen, Operan
på stora uppdrag – parad genom Chantilly och Place de la Madeleine. Där avslutade
och final vid slottet.
samtliga ekipage med ett ”nummer”, så även
vi och det var inte svårt att dra lite extra på
Temperaturen hade stigit en bit på de tim- mungiporna när vi presenterades som –
mar vi varit i staden men det var fortfarande ”The most famous orchestra from Sweden,
bitande kallt vid avmarsch klockan 14.00. under lead of Ing-Britt Bergström”.
Våra fanbärare som tog täten, bar både Sista kvällen gick åt att gå ut och äta, packa
svenska flaggan, EU-flaggan och Kils- eller varför inte besöka den ständigt öppna
vapnet högt och som enda ekipage från ”Peppes Bodega”, om där inte var fullsatt
Sverige uppskattades detta bland publiken. förstås…
Hemresa 2-3 januari
På morgonen hjälpte våra chaufförer, Michael och Patrik, oss att packa bussen och
därefter var det fritt för alla att t.ex. shoppa,
besöka sevärdheter eller promenera fram till
avresan klockan 14.00. Efter en kort rundtur, då vi hann se bl.a. Notre Dame, styrde
vi hem mot Sverige igen och 26 timmar senare klev vi ut på slaskande kilsmark.

Efter tre kilometer parad genom den vackra
gamla staden stannade vi upp vid slottet för
fotografering och för att avsluta med en stillastående marsch i slottsparken. Trots domnande händer och värkande fötter kunde
man inte låta bli att bli tagen av den vackra
parken med sina små spegelblanka sjöar.
Väl inne i bussen tinade vi successivt upp
på väg tillbaka till Paris och hotellet.
På kvällen intog vi en gemensam trerätters
middag på ett hotell nära där vi bodde och
därefter var det dags att bege sig ut på stan
för att fira in det nya året. De flesta gick då
till Eiffeltornet, där vi möttes av flera hundra

En erfarenhet rikare
I italienska Lido de Jesolo marscherade vi i
nära fyrtiogradig värme och visst trodde vi
väl då att detta var det värsta vi skulle uppleva i orkestersammanhang. Nu vet vi att
kylan kan vara en minst lika stor utmaning
men vi vet också att vi behärskar både värme
och kyla. Även om nog alla tyckte det var
synd att det inte fanns tillfälle att se de andra grupperna i karnevalen har nog ändå
samtliga inspirerats av hela arrangemanget
och med ytterligare en erfarenhet i ryggen
kan vi stolta blicka fram mot nya resmål
och nya festivaler.
Jenny Nilsson
Kils Drill & Dans

”Så vill jag att det ser ut i Kil år 2010”
Vinnande uppsatser
Vinnande uppsats årskurs 6
Välkomna till Kil år 2010. Jag hade tänkt
börja med att visa er runt lite i det nya Kil.
Vi börjar med att åka fram emot centrum
på den nyasfalterade riksvägen. Ja, den är
faktiskt nyasfalterad. Vi fortsätter mot centrum och till slut kan vi se de första affärerna. På den högra sidan får vi syn på ”Jolly
Butcher” som är en pub. Puben har fått en
spelhall när man stängde igen Bilmecano.
Vi åker vidare emot Shell & Statoil-mackarna. Istället för en Statoilmack + en
Shellmack har det blivit två Statiolmacker.
Storgatan som vi åker på, har på båda sidor
fått en massa nya butiker, bland annat ett
stort köpcenter där ICA stod. Ovanför
musikskolan ligger en bio som har döpts till
”Kils bion”. Det enda stället som inte har
förändrats är nog Biblioteket (som är ett
grekiskt ord egentligen). De har bara fått
några fler datorer. Det var nog allt… Nej,
vänta vi har ju fått ett badhus. Det ligger
vid Begravningsbyrån.
Jag hade också tänkt berätta för er om mina
drömmar som jag hade när jag var 11 år. Jo,
jag drömde om att vi skulle bli en stor stad,
att kommunen får mera pengar, att vi skulle
få badhus, bio, fler affärer & fler discon.
Mycket av det här har ju byggts och jag
tycker att Kil verkligen har utvecklats sedan 2000-talet. Jag ville arbeta som fotomodell, filmstjärna, författare eller artist.
Men nu sitter jag här och jobbar på banken
precis som min pappa gjorde. Jag har upptäckt att det är riktigt kul trots att mina drömmar krossades. Min brors drömmar uppfylldes emellertid och han blev ett friidrottsproffs. Så har vi ju Maria & Per som är mina
minsta syskon. De har ännu inte börjat arbeta än men jag hoppas på en ljus framtid
även för dem. Jag tjänar i alla fall en ordentlig lön och har haft råd med en villa på
Stenåsen. Huset har en stor öppen plats på
baksidan där mina barn kan springa omkring. Vi har målat om huset från brunt till
blått. Mina barn Christoffer & Sara går i
skola där jag en gång gick (alltså på Stenåsenskolan). Skolan har inte byggts om sedan jag gick där men den har målats om i
finare färger och roligare saker att leka med
har byggts. Några exempel är en ny lekställning med gungor och en tennisbana.
Barnomsorgen har blivit mycket bättre sedan kommunen fått mera pengar och vi tillsammans, hela familjen, kan därför göra fler
saker tillsammans. Vi brukar varje helg åka
till en liten udde mitt ute på Fryken. Om

det är sommar åker
vi båt dit. Annars
åker vi skridskor.
Jag tror att mina barn
trivs bättre i det nya Kil (som de nu lever i)
bättre än de skulle ha gjort i det gamla Kil.
Malin Gustafson 6D
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När jag går på Storgatan i Kil och tittar till
höger och vänster ser jag både ett köpcenter med affärer som Stadium, Nordic
Games, Lindex och en nyöppnad bio som
gör reklam för de senaste filmerna.
Köpcentret och bion är dock inte lika stora
som i Karlstad men man behöver i alla fall
inte åka in till Karlstad när man vill se på
bio eller köpa sportsaker. Flera nya torg
med restauranger och uteserveringar gör
Kil till en attraktiv ort.
Det finns nu även affärer på andra gator än
själva Storgatan och vi har nu infört trafikljus och parkeringsautomater för att hålla
ordning på trafiken. Gamla Real har rivits
och ersatts av en ny och fin byggnad som
är för elever mellan åk 4-6. Högstadiet har
fräschats upp och det finns både nya och
fina möbler och rena golv. Nu finns det även
bredband i hela Kil och det är en anledning
till att jag bor kvar här.
Jag bor nu i en av de nybyggda studentlägenheterna med vy mot Fryken. Varje dag
då det är någorlunda varmt äter jag frukost
på balkongen och det är en underbar utsikt.
Sen tar jag cykeln och cyklar in till tågstationen och tar det nya x-2000 tåget till
Karlstad för mina studier. Färden tar bara
sju minuter. På eftermiddagen tränar jag
tillsammans med klubbkamraterna i den
nybyggda inomhusarenan i Scans gamla
lokaler. Nu har ishallen rivits och ersatts
av ett nytt äventyrsbad och Sunnanå bostadsområde har ersatts av en hel
företagsby. Där finns nu flera företag inom
IT- och telefonibranschen.
Kil, som fortfarande är egen kommun, är
också känd för att ta hand om sina barn och
de äldre. Här har man slagit ihop dagis, fritids, förskola och ålderdomshem i en och
samma byggnad, vilket är unikt för Värmland.
Nu är Kil både lugnt och skönt, en attraktiv ort och det är en bra blandning och därför är Kil en av de bästa orterna i Värmland att bo i.
Joel Sundström 7B
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År 2010 hoppas jag att Kil ser ut som:
I Kil är ingen arbetslös, för alla affärer och
den stora industrin i utkanten av Kil. Kil
har blivit större, mycket större. Nu är det
ingen ort längre, det är en stad. Kil har fått
ett miljöpris för den renaste staden i Värmland. Kil är känd över hela landet för allt
trevligt vi har. Kil har både trevliga invånare och trevliga aktiviteter. Bilhastigheten
har sänkts liksom bilbegränsningen vill säga
att det inte finns överdrivet med bilar. Och
de flesta bilar som finns kvar går på ett
miljövänligt bränsle.
I Kil har fler och fler unga par flyttat hit för
att få en fin utsikt och de vill att deras barn
ska få växa upp med en sån fin miljö. Barnfödandet har stigit kraftigt sen millenniumskiftet. I skolan har man fått mycket pengar
och invånarna i Kil satsar mycket på skolan. De vill att deras barn ska få en bra utbildning och att de trivs i skolan. Skolan är
den plats som ligger varmt om hjärtat för
eleverna. Speciellt lärarna, de gamla har antingen gått i pension eller slutat så Kil har
anställt flera unga lärare, faktiskt så är alla
lärare unga förutom någon. De nya lärarna
finns speciellt i SV, ENG, TY, SP, FRA och
tillochmed lärare i grekiska, italenska och
till sist fick de in lärare i amerikanska.
Efter skolan kan man gå i kurser i ett annat
språk och dans men om man inte gör det
kan man också hänga ute med sina kompisar på det gamla fast nyrenoverade biblioteket, shoppingcentrumet med H&M, JC...
Alla gör sina läxor allt eftersom de kommer hem från skolan eller shoppingcentrumet eller vart de varit. Lite senare på
kvällen så går man på diskotek som stänger
tidigt nog att de får nån sömn, eller så hänger
man med sina kompisar på Kil eller hemma.
Det finns inte många godisaffärer kvar i Kil
och det finns mer idrottsklubbar och fler
”Friskis och Svettis”. I Kil är man väldigt
sportiga. Varannan vecka går alltid en sorts
springtävling i skogsterräng. Bibblan i Kil
finns det med ungdomliga aktiviteter som
flera nya filmer, utlänska böcker, men det
finns även äldre böcker kvar och äldre filmer. I Kil finns det mera fina parker för både
barn och vuxna. Kils turistbyråer är väldigt
populär för alla turister som vimlar in i Kil,
som bor på de dyra och lyxiga hotellen i
Kil.
Vad jag försöker att säga är att jag vill att

Kil ska bli en fin ort med trevliga människor i och att Kil verkligen ska ändras under
10 år. Jag hoppas alla gör sitt bästa så att
Kil blir den lilla drömorten som alla drömmer om. Så alla kan vara stolta att komma
från Kil.
Åsa Svensson 8B
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I Kil finns nu goda möjligheter till både jobb
och god barnomsorg. Arbetsmöjligheterna
kom med den nya IT firma som lyckats etablera sig i Kil sedan några år tillbaka, vilket har bidragit till att många andra nya företag har hittat hit. Detta på grund av de låga
markavgifterna, som infördes efter ett beslut om det för åtta år. Det visade sig vara
en bra investering för kommunen. Detta har
skapat en bra arbetsmiljö och inflyttningen
till kommunen har ökat. Eftersom antalet
boende i kommunen har ökat så har även
utelivet blivit mer utbrett än vad det var när
jag var ung. Numera behöver inte de ungdomar som håller sig nyktra även hålla sig
hemma. Det finns utbud för de flesta
ungdomsgrupper och även för de flesta åldrar. Jag och mina jämnåriga vänner kan gå
ut och roa oss på egen hand. Om vi vill sitta
och prata så går vi till puben och känner vi
för att dansa så går vi till ett dansställe.
Numera finns det även en hel del restauranger, inte bara en översjö av pizzerior.
Det finns en hel del små butiker i Kil. Men
de har inte så brett sortiment. Så om man
behöver en present så åker man hellre till
Karlstad. Men i nödfall kan man ju alltid
hitta något i Kil. Det finns en hel del matbutiker och priserna är inte skyhöga. Om
man känner behov av skönhetsvård så finns
det några massör och styling firmor i Kil
som är riktigt skickliga. För några år sedan
tänkte man ju lägga ned delar av
Fryksdalsbanan. Men eftersom befolkningen i Kil har ökat så har ju även antalet
resenärer ökat. Så den går nu bättre än någonsin. Antalet avgångar har även ökat efter önskemål från privatpersoner.
Just nu håller kommunen på att planera ett
nytt badhus. En dröm för många som snart

kanske kommer att gå i uppfyllelse. Det
mesta tyder i alla fall på det eftersom badhuset i Karlstad tvingades läggas ned efter
en brand. Så en hel del av Karlstads innevånare kommer säkert nyttja badhuset även
de. Inkomsterna från besökare skulle antagligen täcka den största delen av utgifterna.
Förbindelserna är ju bra så även Karlstadbor har goda möjligheter att
ta sig till badhuset.
Jag som är utbildad danslärare har även kunnat öppna
en dansskola. Tidigare arbetade jag i Karlstad på en dansskola där men grupperna blev
allt för stora och jag tyckte
inte att arbetat var lika roligt.
Men när jag tänkte efter så
var fler av eleverna från Kil
så de hade alltså en längre
resväg än vad de skulle få om
jag öppnade min. Det var inte
heller alla som hade möjligheten att ta sig dit på kvällar och på tillfälliga repetitioner. Så jag och min arbetsgivare gjorde upp om att även ordna en lokal
i Kil, på prov till att börja med. De första
åren gick lite trögt med sedan rullade det
på och nu har vi blivit riktigt stora och har
många elever. Det finns inte heller några
tecken på att trenden kommer vända så antagligen kommer jag att ha jobb ett antal år
framöver.
Jag och min sambo har just flyttat till ett
nybyggt bostadsområde nära Fryken. Det
finns bra cykelbanor in till centrala Kil och
vårt hus är fräscht. Det är även inrett efter
vår egen smak så vi trivs väldigt bra. Vi har
också en ljuvlig utsikt över nedre delen av
Fryken. På sommaren har vi bra fem minuters gångväg till badplatsen vilket är ett stort
plus eftersom både jag och min sambo älskar att ligga och steka på stranden och sedan ta ett dopp i sjön. Vi funderar även på
att skaffa barn. Eftersom skolan är nyrestaurerad och det även finns en hel del olika
fritidsaktiviteter för min och min mans
eventuella barn så kommer vi nog bli kvar i
Kil.

skulle vara att badhuset blev verkligt och
att man byggde ett hotell i ett bra läge till
flygplatsen med direktbussar till flygen. Då
kanske turismen i Kil skulle öka och på så
vis skulle kommunen kunna få ännu en inkomstkälla och fler nya jobb skulle skapas.
Slalombacken som kanske inte är den
största, men den är praktisk och ligger nära
centrala Kil. Men liftarna var ju inte de bästa
när jag var liten. Man brukade säga ”de som
kan liftarna i Kil kan liftarna överallt”. Det
måste ha legat något i det eftersom jag aldrig har haft något problem med liftarna i
andra slalombackar. Men nu har det i alla
fall kommit bättre som till och med de allra
minsta kan klara av.
Ridskolan som kommunen tidigare tyckte
var ”lite oviktig” har även den kunnat få mer
pengar till sin verksamhet. Det har gjort att
de lyckats ordna en väldigt trivsam ridskola
med bra personal och en verksamhet som
alla kan ta del av. Alla handikappade i Kil
har möjlighet att ta ridlektioner, och väldigt
många av dem gör det också. Det får dem
att må bra, i alla fall för en stund. Men även
ungdomar, barn och de äldre har möjlighet
att ta ridlektioner. Köerna som tidigare varit års långa är nu bara några månader eftersom man kunnat bygga ut både ridhuset,
utebanor och stallet. Man har även köpt in
en hel del nya hästar och de äldsta får
komma till hästpensionat innan de måste
avlivas på grund av skador. Privatpersoner
kan även de ha sina hästar på ridskolan. Man
har byggt en efterlängtad cykelbana som går
hela vägen till ridskolan så föräldrarna behöver inte vara oroliga om de vet att deras
son eller dotter är på väg till eller ifrån
ridskolan.
Golfbanan ligger ju en bit utanför centrala
Kil men detta har man löst genom att det
går bussar dit ut på helgerna så att ungdomarna har en chans att ta sig dit även om
mamma och pappa inte är hemma. Man funderar även på att utöka denna linje om intresse finns.

Det som förvånar mig med denna stadigt
växande kommun är att det ännu inte finns
någon riktigt bra gymnasieskola med flera
olika linjer. Men det är ju inte så långt till
Karlstad så de flesta går ju där, förutom de
som redan flyttat till någon storstad. Universitetet i Karlstad har blivit riktigt stort
och alla elever kan ju inte bo i Karlstad så
många studerande har kunnat erbjudas bra
och billigt boende i Kil. De lägenheterna
har byggts i närheten av centrala Kil så att
de har möjlighet att lätt ta sig till bussar och
tåg.

Det Kil nu saknar är något större engagemang som skulle ligga på sommaren och
locka turister och se till att inte hela ortsbefolkningen åkte bort under semestern.
Men under Fryksdalsdansen uppe i Sunne
går det ju bussar och rälsbussar i lämplig
tid både dit och hem. Det är ju bra för båda
kommunerna eftersom Sunne kommun inte
kan ordna campingplatser åt alla de Norska,
Tyska, Danska och Svenska turister som
kommer på besök under främst denna speciella dansvecka. Badhuset, Ridskolan,
Golfbanan och slalombacken utnyttjas även
mycket av turisterna och de studerande.
Numera åker inte alla turister bara igenom
Kil utan en del stannar till här i några dagar
och andra en hel vecka.

Det som nu skulle kunna ge Kil ett lyft

Theresè Edvardsson 9b

Visst har Kil en framtid!
Kommuninnevånare!
Kom till Scanhallen onsdagen 21 mars
och träffa kommunpolitiker, tjänstemän och
andra som svarar på frågor om framtiden i
Kil. Arrangemanget ingår i Kunskapsveckan, som är namnet på en riksomfat-

tande kampanj som genomförs 19-23 mars
(vecka 12) i år.
I Scanhallen ska företrädare för kommunens
olika nämnder och förvaltningar samt
kommunstyrelsen delta i en paneldiskussion
rörande Kil under temat: Visst har Kil en
framtid! Genom detta arrangemang ingående i Kunskapsveckan ges kommuninnevånarna en möjlighet att skaffa sig kunskaper om det som gör det värt att bo och
vistas i Kil.
Plats:
Scanhallen
Datum:
21 mars
Tid:
19.00 - 21.00
Diskussionsledare:
Johnny Ohlsson, NWT
Kaffeservering!
Bakom kampanjen ligger utbildningsdepartementet. Kampanjens syfte är att lyfta
fram vuxenutbildningen och tydliggöra den.
I Kil passar vi på att låta all kommunal
verksamhet komma till tals. Varje kommun driver sin egen kampanj men genom
utbildningsdepartementets försorg kommer
information att spridas i media, bl a genom
Utbildningsradions regionala måndagssändning 9.30 -10.00. TV sänder också inslag under Kunskapsveckan.
Välkommen!

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen kommer från och med
år 2003 att få en starkare ställning genom
att medborgarna garanteras en hel del rättigheter vilket betyder att kommunerna får
motsvarande skyldigheter. Med andra ord
- kommunerna kan inte välja att prioritera
annan verksamhet före vuxenutbildningen.
Vuxna ska få rätt att söka alla gymnasiala
vuxenutbildningar. Om en sökt utbildning
inte kan erbjudas i hemkommunen har den

sökande rätt att söka utbildningen där den
finns! Hemkommunen ska inte ha rätt att
neka betala vad skolkommunen vill ha i
ersättning. Vuxna med kort utbildning har
företräde. Även om kommunen inte erbjuder någon som helst gymnasial vuxenutbildning måste kommunen ändock erbjuda
vägledning och övrigt stöd som ska underlätta vägen till vuxenstudier. Exempel på
övrigt stöd kan vara inrättandet av
informationscentraler eller liknande där organiserad samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommunens socialförvaltning, kommunens vägledare, näringslivet och fackliga representanter kan
ske.
Funktionshindrade och handikappade ska
få ökat stöd för att kunna studera. Även här
får kommunen ökade skyldigheter vilket
betyder att det inte längre går att prioritera
annan verksamhet.
Ny organisationstillhörighet för
Kunskapslyftet
Från 1 januari i år har Kunskapslyftet bytt
organisationstillhörighet från Barn- och
utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen.
Skälet till denna förändring är att tydliggöra att projektet Kunskapslyftet inte enbart är ett utbildningsprojekt utan egentligen är en arbetsmarknadsåtgärd och att vuxenutbildningen inte kan leva sitt eget liv
isolerat från verkligheten. Från 2003 får
kommunerna, som sagt ett ökat ansvar och
fler skyldigheter beträffande vuxenutbildningen. Dessa skyldigheter är sådana att
Barn- och utbildningsnämnden inte är den
självklara nämnden för detta ansvar.
Statsbidrag
Kil har i år beviljats statsbidrag inom
Kunskapslyftet på närmare 5,5 mkr för att
bekosta gymnasial vuxenutbildning. Bidraget, ungefär lika fördelat på allmänna kurser och yrkeskurser, gäller 180 årsplatser.
Om alla årsplatser inte utnyttjas blir vi
återbetalningsskyldiga. Inom allmänna kurser är tendensen vikande - vi får allt färre
sökande. Detta gäller inte enbart Kil, utan
hela regionen.
Enkät
Sedan starten 1 juli 1997 har omkring 450
kilsbor utbildats genom Kunskapslyftets
försorg på KomVux eller genom andra
utbildningsanordnare. Vi vet emellertid inte
var eleverna tagit vägen efter avslutade studier. I skrivande stund - slutet av januari har vi just skickat ut en enkel enkät med
vars hjälp vi vill ta reda på hur många som
har fått arbete, hur många som studerar vidare etc. Vi kommer att offentliggöra resultatet av enkäten så snart som möjligt.

Skolverket
Huvudansvaret för Kunskapslyftet ligger på
Skolverket. Torsdagen 1 februari besökte
Skolverkets ansvarige i Karlstad, Asta Modig, Kil för att stämma av hur situationen
är. Diskussionen handlade om rekrytering
och vägledning, hur vi följer upp och
utvärderar undervisningen samt hur kommunen agerar när det gäller vuxenutbildningen efter 2002.
Estetprogrammet - musik
En utredning pågår rörande förutsättningarna för att starta Estetprogrammetmusik (ESM) i Kil. Musikskolan i Kil ska i
så fall utgöra grunden. Här finns både
kompetent och erfaren personal och
lämpliga lokaler. Kils läge med goda
kommunikationer är också en positiv faktor.
För att ESM ska kunna bli verklighet i Kil
förutsätts dock ett samarbete med Sundsta
- Älvkullegymnasiet i Karlstad. Om
programmet blir verklighet betyder det att
dubbelt så många elever i regionen kan få
plats på detta eftertraktade gymnasieprogram, på vilket vuxenstuderande också
ska kunna beredas plats.
Utbildningsutbudet
Vuxenutbildningen i Kil består av studieförbunden - ABF, Vuxenskolan och Medborgarskolan och KomVux.
Molkoms folkhögskola startar en kurs här
om tillräckligt intresse finns. Förutom dessa
utbildningsanordnare finns också arbetsförmedlingen, vars utbildningsinsatser är
mycket omfattande. Inför höstterminstarten
i augusti har KomVux sedvanligt kursutbud. Distansutbildning är en utbildningsform som intresserar fler och fler
Utbildningsformen lämpar sig för den som
vill studera utan att ta ledigt från arbetet,
och för den som kanske har besvärliga resor eller har svårt att få barnomsorg. För
den som behöver läsa in ett enstaka ämne
under tiden någon annan verksamhet pågår
kan det vara ett bra alternativ eller komplement. Gemensamt för alla är att det inte är
mindre att göra än på traditionella studier.
Den som brukar skjuta upp saker till morgondagen ska nog tänka sig för innan han
eller hon anmäler sig. Inför höstterminsstarten erbjuder KomVux i år en femveckors
preparandkurs under
sommaren i ämnena
svenska, matematik och
engelska. Fullständigt
kursprogram
för
KomVux kommer i
brevlådorna i början av
april.
Lars-Åke Boman
Kunskapslyftet

Kil får en egen
teater
Det händer mycket på det gamla Scan-området. Ett antal företag har etablerat sig och
det är liv och rörelse igen och det känns
som om saker och ting är på väg åt rätt håll.
Samtidigt byggs den hall, där Stig Martinsson höll sina berömda livdjursauktioner, om
bland annat till teater som kommer att få
möjlighet att ta emot sådana föreställningar
som Riksteatern turnerar med. Nu kommer
hallen att fyllas av annan verksamhet också.
Det där med Riksteatern var ett exempel på
kvalitén. Här kan man ha konserter, konferenser, filmvisning och amatörverksamhet.
Denna kulturanläggning i vardande kommer
att bli ett betydande tillskott för kommunen. Förresten har det redan visats teater i
byggnaden. Det var Västanåteatern som
hade premiär på sin uppsättning av Herr
Arnes Penningar. Den visades visserligen
inte från scenen utan i en annan lokal. Men
det var fullsatt, spännande och dramatiskt.
Det är ett duktigt gäng skådespelare som
har sagt sig kunna tänka sig att förlägga mer
verksamhet till Kil.
Det står fortfarande Scan-hallen i neon på
taket men så skall inte den nya kulturanläggningen heta. Vi har ännu inte kommit på något bra namn så du som har någon
idé får gärna komma med förslag. Hör i så
fall av dig till Kultur och Fritidskontoret på
telefon 191 00. Invigning skall det bli och
den kommer att genomföras lördag den 31
mars. Programmet är inte klart än men det
kommer att bli både underhållning och mat.
Ett och annat tal slinker väl med också. Men
det är smällar man får ta.
Johnny Hiller
Kultur- och fritidschef

Är Du beroende
av alkohol eller andra
droger?
Vill du ha stöd för att ta
dig ur ditt missbruk?
Vi har startat en stödgrupp
- Du är välkommen till oss för
att prata och stötta varandra.
Vi finns på Långgatan 36 i Kil
tisdagar kl 19.00 varje jämn vecka
Vi bjuder på fika!
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Gunnita
Rävlinge

Distriktssköterska
Ing-Britt Johansson ........ tfn 0554-150 37
Fagerås
Frykerud
Nilsby
Tolita
Bondestad
Frykåsen
Gunnarsbytorp
Säldebråten
Lene

Distriktssköterska
Carina Notini .................. tfn 0554-201 78
Högboda
Grimstad
Brevik
Rennstad
Östmarken

Distriktssköterska
Eva Fridh ........................ tfn 0554-193 79
Västra Lersätter
Vattugatan 4+6
Nygatan 3
Långgatan 48

Distriktssköterska
Monica Magnusson ........ tfn 0554-193 79
Östra Lersätter
Agardsgatan
Bjurbäcksgatan
Fredholmsgatan
Gravendalsgatan
Idrottsgatan
Lagerlöfsgatan
Skolgatan
Skyttegatan
Villagatan
Långgatan 58-92
Danielssons väg 3b
Danielssons väg 5

Distriktssköterska
Ingergerd Wadell ............ tfn 0554-193 02
vik Laila Karlsson
Danielssons väg 3a
Långgatan 40-56 (ej 48)
Västra Torggatan, jämna nummer 2-16
Sannerudsgatan, jämna nummer 44-60
Nygatan
Karlslundsgatan

Distriktssköterska
Vakant ............................ tfn 0554-193 02
vik Siv Berggren
Karlslunds gruppboende
Karlslund
Nya Runnevål

Socialförvaltningen

BOOK-IT
Vill du kunna se vad du har hemma, låna
om och reservera böcker via Internet?
Då behöver du ett lånekort och en PIN-kod.
Kom till biblioteket så hjälper vi dig!
Du som redan har pinkod, gör så här:
Gå in på www.kil.se/biblioteket och
klicka på Sök i katalogen, klicka på Dina
uppgifter, Dina lån och fyll i lånekortsnr och
PIN-kod – nu kan du se vad du har hemma
och sätta om böckerna om du vill.
Vill du reservera en bok?
Sök upp boken i katalogen, klicka på
Reservera, fyll i lånekortsnr och PIN-kod.
Observera att det bara är utlånat material
som går att reservera!
Klicka på Avsluta när du är klar. Då loggas
du ut som användare och ingen annan kan
se dina uppgifter.
Kils bibliotek

Vi finns i Thims hus
Långgatan 36
Hemma-hos
Telefon

0554-192 86

Lillo Thell

Hemterapeut
Telefon

Är du en mamma eller
pappa?
- Har du tonårsbarn?
Vi har äntligen startat Morsor och
farsor i Kil, en förening som är
ansluten till riksnätverket i Sverige.
För mer information ring:
Kerstin Eliasson, tfn 0554-141 03
Svante Bergsten, tfn 0554-711 53
Katarina Sandström, tfn 0554-108 13
Lena Halth, tfn 0554-134 38
Carina Karlsson, tfn 0554-109 58
Britta Nilsson, tfn 0554-126 46
Mikke Henriksson-Vivungi, tfn 0554-127 08

0554-192 86

Missbruksenheten
Telefon
0554-191 43
Telefontid mån-fre 8.00-9.30
Barbro och Eva

Psykstöd
Telefon
0554-193 83
Telefontid mån-fre 8.00-9.00
Sune, Monica och Lena

Från Barn- och utbildningsnämnden kan
vi meddela glada nyheter. Under januari/
februari i år startar två nya förskolor. En
på område 3 som kallas Fageråsen 2 och
den andra (som är allergianpassad) på
område 2 och heter Kristallen. Både
Fageråsen 2 och Kristallen kommer att ha
ca 17 barn. På personalsidan rekryterar
man på varje förskola två förskollärare
och en barnskötare samt en personal till
köket. Just nu pågår start och inskolning
för fullt.

I samarbete med Handikappföreningarna startas i kommunal regi

Gårdsverksamhet
för funktionshindrade i alla åldrar
torsdagar som Öppet Hus
Plats: Ungdomsgårdens lokaler
Tid: kl 18.00-20.00
Kaffe, thé, saft, läsk och olika sorters
bröd finns att köpa.
Vid frågor om de olika aktiviteterna ring
Eva, tfn 0554-104 14 eller
Kristina, tfn 0554-143 64

Individ- och Familjeomsorgen har flyttat!
Socialförvaltningens enhet för Individ och Familjeomsorg har flyttat till egna lokaler på
Västra Torggatan 1. Vi nås som tidigare via Kils kommuns växel, tfn 0554-191 00.
Våra öppettider är mån-fre 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Receptionens tel. tider är mån-fre 8.00-9.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30 och 15.00-16.00
Behandlingsgruppens telefontider för rådgivning och tidsbokning är mån-fre 8.30-9.30
Ekonomigruppens telefontider för rådgivning och tidsbokning är mån-fre 10.00-11.00
Socialförvaltningen
IFO-enheten

Hemsändning av dagligvaror
Hemsändning av dagligvaror från affärer i Kils tätort till pensionärer förekommer sedan
förra våren genom Postens lantbrevbärare. Denna service är öppen för alla pensionärer
inom kommunen och gäller alla lantbrevbärarlinjer. Ingen avgift utgår.
Vid önskemål om hemsändning av dagligvaror kan kontakt tas med
Rolf Wrangberth, tfn 0554-191 01
Kansliavdelningen

Tekniska nämnden beslutade att under år
2000 mellan den 15 maj tom 30 september tillåta
villaägarna att
placera ut
blomlådor som
farthinder på
gatumark.
Villaägarna fick
själv bekosta och bygga blomlådorna. Tekniska tillhandahöll reflexer samt placeringen skedde i samråd med villaägarna.

Nya förskolor

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Annika Karlsson

Låt gatan blomma!

Tekniska förvaltningen önskar nu göra en
utvärdering, dvs vad Ni som Kilsbor tyckte
om arrangemanget. Era
synpunkter kommer att
vara underlag för tekniska nämndens beslut
avseende fortsatt utsättning av blomlådor.
Skriv eller skicka
e-post till
Tekniska förvaltningen,
Box 88, 665 23 Kil eller
e-post bengt.bernstein@kil.se

Trasiga
gatubelysningslampor
Birka Service sköter allt underhåll av Kils
kommuns gatubelysning. När någon
enskild gatubelysning slocknat ringer Ni
”Killingar” och påtalar detta. Tekniska
förvaltningen uppskattar initiativet. Ur
kostnadshänseende kan vi tyvärr inte
åtgärda felet omgående.
I vår upphandling med Birka ingår fyra
översyner per år. Detta innebär att under
dessa översyner byts alla trasiga
gatulampor i kommunen. För 2001 gäller
följande översynsveckor 2, 10, 35 och 44.
Enstaka slocknade lampor kan åtgärdas
om de anses påverka trafiksäkerheten.
Vid problem med gatubelysningen ring
Kenneth Broo, tfn 0554-192 11
Tekniska förvaltningen

Gallring
Kils kommun har under februari månad utfört gallring på ett flertal områden. Större
delen dock längs med ravinerna, från
reningsverket upp till soptippen. Även ett
område intill vägen mot Harkevål har gallrats. Områdena längs med ravinerna består
i första hand av gran- och lövskog. En hel
del löv har sparats, i första hand i slänterna.
Området vid vägen mot Harkevål består i
första hand av tallskog.
I övrigt kan nämnas att Kils kommun
under 2001 inte kommer att utföra några
slutavverkningar. Ett litet område längs
med gamla järnvägsbanken väster om
ridhuset kommer dock att avverkas om
vädret så tillåter.
Ulf Sälgeback, tfn 0554-192 09
Tekniska förvaltningen

Öppethållande TIPPEN Lersätter
år 2001
Ordinarie öppettider:
Vardagar: 7.00-15.30
Lördagar: 9.00-12.00
OBS! nedanstående ändringar i ordinarie öppethållande.

Nya taxor för avfallshantering

12/4
13/4
14/4
16/4
1/5
24/5
2/6
4/6
22/6
23/6
3/11

• För gemensamma abonnemang omfattar grundavgiften på fakturan som skickades ut i månadsskiftet jan/feb endast värdfastigheten. Grundavgift för biabonnemang
kommer att debiteras på separat faktura direkt till biabonnenten.

Skärtorsdag öppet 07.00-12.00
Långfredag
stängt
Påskafton
stängt
Annandag påsk
stängt
1:a maj
stängt
Kristi Himmelsfärdsdag stängt
Pingstafton
stängt
Annandag pingst
stängt
Midsommarafton
stängt
Midsommardagen
stängt
Alla helgons dag
stängt

Vid frågor gällande avfallshantering ring
Tippen, tfn 0554-192 79 eller
Ing-Marie Hult-Andersson, tfn 0554-191 94

Gravkullarna vid Runnevål

Omläggning av
avlopps- och vattenledningar
Kommunens vatten-, avlopps-, och dagvattenledningar är över 30 år gamla. Detta
innebär stora problem med inläckage och
vattenläckor som medför översvämningar
och ökade kostnader för våra va-verk.
Fagerås

Tekniska förvaltningen har de senaste åren
utfört och utför ett omfattande saneringsarbete i Fagerås. Utbytet av ledningarna har
inneburit minskade flöden till vårt reningsverk i Kil.
År 2000 minskade inkommande avloppsvatten med 80 040 m3 trots att vi fick 384
mm mer regn än året innan. Generellt skulle
detta innebära en kostnadsbesparing på
ca 300 000 kr.

Så här enkelt är det
att sortera matavfallet!
Organiska kärlet med brunt lock
(minsta kärlet):
• Matrester
• Frukt
• Grönsaksrester
• Bröd
• Äggskal
• Kaffefilter
• Kaffesump
• Hushållspapper
• Servetter
• Snittblommor

• Fr o m 2001-01-01 uppdelas priset för
avfallshantering för alla småhus i en grundavgift och en hämtningsavgift. För övriga
kategorier (flerbostadshus, sopgårdar och
sommarhus) är grundavgiften inkluderad i
hämtnings avgiften.

• Detsamma gäller de abonnenter som har
fått befrielse från sophämtning.
• Grundavgiften avser hantering på Tippen
med ÅV-central och tillhörande kostnader
för bl.a. Kyl/frys, miljöfarligt avfall och
grovsopor till deponi.
• För de abonnenter som har stora mängder hushållssopor t.ex. barnfamiljer med
blöjbarn, finns möjlighet att abonnera på
extra kärl. Från årsskiftet har vi sänkt priset
till 375 kr/år!
• Glöm ej att skotta och sanda runt kärlet
så att tömningen kan ske.

Nya avgifter vid Tippen
• För privatpersoner tas ingen avgift ut på
Tippen utan kostnaderna tas ut som en
grundavgift på faktura.
• För alla företag däremot är endast
återvinningsmaterialet avgiftsfritt. Allt övrigt t ex deponirest, miljöfarligt,
elektronikskrot och kylskåp är avgiftsbelagt
och betalas på plats eller mot faktura.

Tips!
Använd köksbehållaren MatHilda!
Använd papperspåse eller tidningspapper!
Låt påsen stå så öppet som möjligt!

Kils Avfallshantering AB
Tel 0554-191 94, Fax 0554-191 95
0554-191 00 vx

Blankeberg

Tekniska förvaltningen fortsätter sitt utbyte
av vatten- och avloppsledningar i Blankeberg i egen regi under 2001. Saneringen
innebär utbyte av ca 700 m ledning. Berörda
fastighetsägare kontaktas av Gatuavdelningen. Vid eventuella förfrågningar ring
Stig-Åke Olsson, tfn 0554-192 10
Tekniska förvaltningen

Nu finns det två rådgivare om energi i Kil
Hej, jag heter Kåre Arvidsson och är ny energirådgivare i Kil. Som tidigare
driver Kil, Grums, Hammarö och Forshaga energirådgivningen gemensamt men
nu är vi alltså två personer som finns till för er.
Ring oss om ni har frågor om kring er energianvändning. Ni når mig och min
kollega Johannes Wikström på tfn 0554-191 39, 193 75 eller 070-657 61 01.

Box 88, 665 23 Kil
Växel: 0554-191 00
Fax: 0554-129 74
Besöksadress: Ö:a Torggatan 2
Öppettider: 8-12, 13-16
Hemsida: www.kil.se
E-post: kils.kommun@kil.se
E-post personal:
fornamn.efternamn@kil.se

KOMMUNALA BOLAG
Kilsbostäder AB ........................ 194 40
Kilvision AB ..............................
194 00
Hantverkshuset AB........... 0563-800 55
Kils Energi AB ..........................
191 00
Kils Avfallshantering AB............. 191 94

FELANMÄLAN
Gator, vatten, avlopp ......
Efter växelns stängning:
Jour larmpersonal ...........

0554-192 10
192 11
054-83 06 90

VIKTIGA TELEFONNR I KIL
ABF studieförbund .................... 125 30
Apoteket ................................... 101 43
Arbetsförmedlingen .................. 416 40
Boda bibliotek ............................ 201 20
Fagerås bibliotek ....................... 152 08
Folktandvården ......................... 316 35
Föreningssparbanken ............... 417 50
Försäkringskassan ................... 233 30
Karlstads flygplats
- biljettbokning ............... 054-455 50 00
- trafikinformation .......... 054-455 50 10
Kils bibliotek .................. 191 66, 192 02
Kils Sot- och
ventilationsservice ..................... 410 30
Merita-Nordbanken .................... 140 90
Pingstförsamlingen .................... 104 35
Posten - kassa .........................
105 39
Posten - postutdelning ............... 100 09
Polisen ...................................... 414 00
Sannerudskyrkans församling ... 102 51
SJ - biljettexp, godsmottagning
422 55
SJ - info biljetter ............. 020-75 75 75
St Kils församling pastorsexp
68 80 80
Taxi, Kil ....................................... 400 33
Taxi, Kennets ............................ 210 68
Turistbyrån ...............................
191 90
Vandrarhemmet Fryksta 408 50, 133 72
Vuxenskolan studieförbund .....
312 21
Värmlandstrafik AB ........... 0563-532 00
- Kollplatsen ................... 020-22 55 80
Vårdcentralen ............... 421 10, 421 30

Kommunkunskap
Del 1 - Kommunens befogenheter
Av kommunallagen framgår att en
kommuns befogenheter styrs av fem
grundläggande principer, nämligen
allmänintresset, förbudet mot att ge understöd till enskilda, lokaliserings- och
likställighetsprinciperna samt det s k
retroaktivitetsförbudet. Dessa principer
kommer att översiktligt beskrivas
nedan. Principerna kan tyckas klara
och entydiga men är i praktiken mycket
svåra att tillämpa när det gäller enskilda fall. Dessutom finns ett stort
antal lagar som innebär undantag från
principerna.
Allmänintresset

En kommun får bara befatta sig med
frågor som är av allmänintresse. Av
ordalydelsen kan man få intrycket att
en fråga måste beröra nästan alla
kommuninvånare för att den skall anses ha allmänintresse. Så är det inte,
utan en fråga kan bedömas vara av allmänintresse även om den berör bara
en del av kommuninvånarna eller endast en del av kommunens geografiska
område. Det är med andra ord inte lätt
att på ett enkelt och lättfattligt sätt beskriva vad som menas med allmänintresse. Av domar från regeringsrätten
framgår t ex att en kommun med stöd
av allmänintresset får engagera sig i bl
a elverk, gas eller fjärrvärme, olika fritidsanläggningar samt folkbildning och
kultur. En kommun får också lämna bidrag till samlingslokaler, mässor, konferenser och andra tillställningar.
Förbud att ge understöd till enskilda

Redan av kravet på allmänintresse följer att det inte kan vara förenligt med
kommunallagen att ge understöd till
enskilda. Principen är att kommuner
inte får ge understöd till enskilda om
det inte framgår av en särskild lag att
detta är tillåtet. Kommunerna ger understöd till enskilda i form av socialbidrag, eller som det numera heter,
försörjningsstöd vilket är en kommunal skyldighet som framgår av en särskild lag, socialtjänstlagen. Som exempel på vad som bedömts som otillåtet
stöd till enskild är förslaget att kommunerna tillsammans skulle uppvakta
Kung Carl-Gustaf på hans 50-årsdag
genom att möblera ett särskilt rum på
slottet. Någon kommuns beslut att
skänka pengar till detta överklagades
och beslutet upphävdes med hänvisning till förbudet att ge understöd till
enskild.

Lokaliseringsprincipen

Denna princip anger att en kommunal
åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare
för att vara laglig. För Kils kommun
skulle det med andra ord ha varit tillåtet att delta i finansieringen av Karlstads nya flygplats även om den ligger
utanför kommungränsen eftersom
flygplatsen även skulle vara till nytta
för våra kommuninvånare. Även den
här principen är svår att tillämpa i praktiken och man tvingas nästan alltid att
undersöka hur domstolarna bedömt
andra liknande fall.
Likställighetsprincipen

En kommun ska behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl
för annat. Denna princip gäller däremot inte t ex när en kommun anställer
personal eller köper och säljer fastigheter. Olika gruppers betalningsförmåga utgör enligt rättspraxis inget sådant skäl. Däremot kan kommunen t
ex ta ut olika stora avgifter om kostnaden för att tillhandahålla tjänsten är
olika stor för olika grupper.
Retroaktivitetsförbudet

En kommun får inte fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för kommuninvånarna om det inte
finns synnerliga skäl för detta.
Överklagande

Den som menar att ett beslut fattat av
kommunfullmäktige eller en nämnd är
olagligt, d.v.s. strider emot någon av
principerna ovan, kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då det
annonserats på kommunens anslagstavla i kommunkontoret att protokollet justerats. När det gäller beslut som
en nämnd fattat med stöd av en särskild lag t ex skollagen, socialtjänstlagen eller miljöbalken framgår av lagen hur beslutet får överklagas och
vilken instans som skall fatta beslut i
anledning av överklagandet.
När det gäller beslut som en nämnd fattat med stöd av en särskild lag t ex
skollagen, socialtjänstlagen eller
miljöbalken framgår av lagen hur beslutet får överklagas och vilken instans
som skall fatta beslut i anledning av
överklagandet.
Länsrätten som är den instans man
klagar till kan inte ändra utan bara
upphäva ett felaktigt beslut.
Rolf Lundberg
Kommunchef

I nästa del kommer den kommunala
organisationen att presenteras närmare.

