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Premiär för hunddagis
Mor och dotter samtidigt på samma dagis? Det kan väl inte vara möjligt!? Jo då, det går alldeles utmärkt, iallafall på det nystartade hunddagiset i Kil. Där samsas nämligen tiken Cherry med sin dotter, valpen Tiffany.

Kommunens budget 2002
Kommunens budget är en beskrivning
av vilken service som man avser att
erbjuda kommuninvånarna och vad
denna service bedöms kosta att producera.
sid 3

Framtidens boende i Kil
- Finns det ett tillräckligt underlag för
nyproduktion av bostäder i Kil?
sid 4-5

Bildande av bevakningsgrupp
Vill du vara med och bidra till att göra
Kil tryggare?
sid 7

Hur kan informationstekniken
vara till hjälp i skolan?
För oss som jobbar i skolan är det viktigt att vi ser den pedagogiska nyttan
av verktygen, bl a IT, som finns nu
och kommer att finnas.
Dagisfröknarna Catarina Rindestrand, Ulrika Ivarsson och Kickan
Simonsson, från vänster till höger, utanför dagiset med sina adepter, Tiffany,
Cherry och Allis.

Det nystartade dagiset, som ligger granne med Tippen, har haft öppet
sedan den 1 mars och har fyndigt nog döpts till Svanstippen. Man kommer preliminärt att ha öppet mellan 6.30-18 varje dag men öppet-tiderna kan anpassas efter det behov som kommer att finnas, berättar
projektledaren Maja Swanberg.
Ett hus på 50 m2 har ”skräddarsytts” för ändamålet och en inhägnad
hundgård på 150 m2 kommer att ge hundarna full frihet att röra sig
såväl inom- som utomhus. Man har försökt att skapa en miljö så lik
vanlig hemmiljö som vanligt. Det kommer sålunda inte att finnas några
burar utan istället ska det vara ett ”soffdagis” med plats för upp till sex
hundar fortsätter Maja. En heltidsplats kommer att kosta 1 000 kr i
månaden och då ingår inte maten.

sid 8-9

Skaparkraft
Det var namnet på den konstutställning som i början av året anordnades i Kils Trä & Byggs f d lokaler
av två arbetslösa ungdomar, Camilla
Svensson och Martin Bofeldh i Kil.
sid 10

Nytta med IT
Den moderna tekniken erbjuder möjligheter, oavsett företagets storlek.
sid 11

Precis som på ett vanligt dagis har man vissa fastställda dagliga rutiner
med promenader, lek och mat varvat med vila. Två gånger om dagen
tas till exempel hundarna ut på en skogspromenad i omgivningarna.

Vuxenutbildning
Genom att vi från Kil samverkar med
vuxenutbildningen i regionen får Kils
kommuninnevånare ett större urval
beträffande utbildningsanordnare och
därmed också fler studieformer.

forts sidan 13

sid 12-13
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Kommunkunskap
I detta nummer fortsätter vi artikelserien i kommunkunskap och 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.

Ansvarig utgivare har ordet
är den stora motorn i Värmland och behöver större ökningar för att inte förlora i konkurrenskraft.

Så går vi då äntligen mot ljusare tider, och det finns säkert hopp om en
härlig vår och sommar även detta år.
Vintern har varit lika ”lynnig” i år
som de senaste åren varit. Vi fick dock
några veckors ”riktig” vinter i samband med jul och nyår.
Ekonomi
Om kommunen går mot ljusare tider, är
väl mer tveksamt. Preliminära bokslutet i kommunen för 2001 visar på ett litet plus, men vi lever fortfarande på
marginalen med en mycket knapp ekonomi. Bakom siffrorna döljer sig ett stort
underskott för socialnämnden medan
övriga nämnder visar på plus eller ett
mindre underskott. Detta totala underskottet för nämndverksamheten kompenseras av att skatteavräkningarna fått
ett mer positivt utfall än beräknat. Vi
återkommer med en utförligare redovisning av bokslutet i kommande nummer.
Någon markant förbättring av ekonomin
är svår att se för de kommande åren.
Den främsta anledningen till detta är att
kommunens ansvarsområden ständigt
både utökas och blir fler, utan att vi får
full kompensation från staten.
Befolkning
På den positiva sidan är att vi under
2001 - för första gången på sju år - visar en befolkningsökning. Ökningen var
”bara” 14 personer men vi får ändå hoppas att den är tecken på att den negativa
trenden är bruten. Vi var vid årsskiftet
11 926 personer, att jämföra med de
drygt 12 300 personer vi var i början av
1990-talet. Oroande är dock att Värmland ständigt tappar så mycket folk varje
år (drygt 1 000 personer under föregående år). För 2001 visar endast 3 av 16
kommuner plussiffror. En av dessa är
Karlstad, men ökningen är fortfarande
för liten i jämförelse med jämförbara
kommuner i Sverige. Karlstadregionen

Boendeenkät
Som ett led i att för Kils del öka befolkningen genomförde vi under hösten en
bostadsenkät. Att intresset var stort för
det framtida boendet visste vi tidigare,
men en så stor svarsprocent som 70%,
hade vi inte räknat med. Något liknande
har inte det företag som genomförde enkäten varit med om tidigare. Jag vill
passa på och tacka alla som svarat på
enkäten, och även till alla er som ringt
och frågat varför inte ni fått vara med
och lämna era svar.
Den slutsats man kan dra av enkäten är
att många av oss medelålders kilsbor
gärna vill flytta från våra nuvarande
”stora” hus, men samtidigt stanna kvar
i kommunen. Det boende vi då önskar
oss är en lägenhet i mindre hyreshus eller
kedjehus - företrädesvis centralt, men
vi kan även tänka oss det planerade
området på Lövenstrand. Ovan nämnda
omflyttning skulle innebära att vi kan
”lämna plats” till inflyttande barnfamiljer som är i bättre behov av våra hus.
Detta skulle ge en befolkningsökning,
som i sin tur ger mer skatteintäkter och
på sikt – en förbättrad ekonomi. En utförligare redovisning av resultatet av
bostadsenkäten finns på sidan 5.
Kommunikationer
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra
kommunikationer, främst med Karlstad.
Som ett led i detta hoppas vi på fler
tågavgångar och utökade pendlingsmöjligheter på kvällstid. Direktförbindelse med Forshaga på vissa tider har
också varit uppe till diskussion.
Värmlandstrafik håller på och tar fram
en ny strategisk plan som främst skall
gynna arbetspendling, detta är något
som på sikt bör vara bra oss kilsbor.
Vidare förs en dialog med Värmlandstrafik om taxesättningen av sträckan Kil
- Karlstad. Kostnaden för denna resa är
vid en jämförelse mycket hög, och möjligtvis kan vi förhandla fram ett tvåkommunkort.
Avslutningsvis vill jag önska er en god
fortsättning och ser fram emot varmare
tider!
Jan Wadell
Kommunalråd

Kommunens budget 2002
Kommunens budget är en beskrivning
av vilken service som man avser att erbjuda kommuninvånarna och vad denna
service bedöms kosta att producera.
Budgeten beskriver också vilka intäkter som finns för att betala detta. Önskemålen om kommunal service är större
än den ekonomiska möjligheten att producera densamma. Budgetarbetet går till
stor del ut på att försöka prioritera mellan olika önskemål och se till att det
mest väsentliga får plats inom det tillgängliga ekonomiska utrymmet. Eftersom budgeten är en planering för framtiden och bygger på prognoser och antaganden finns i varje budget osäkerhet
och en risk för det som kallas ”negativa
budgetavvikelser”, alltså att kostnaderna blir högre eller intäkterna lägre
än vad man trott. Det kan därför bli nödvändigt att under löpande budgetår förändra den planerade verksamheten för
att försöka kompensera detta.
Utveckling
Kommunens ekonomiska situation har
under senare år utvecklats positivt, från
37,4 mkr i underskott 1996 till 9,6 mkr
i överskott 2000. Denna utveckling
hänger samman med den mycket positiva skattekraftsutvecklingen i Sverige
och genom inkomstutjämningssystemet
får alla kommuner del av skatteintäktsökningen. Genom att kommunen inte
tillåtit kostnaderna att öka i samma utsträckning har resultatet förbättrats.
Tack vare resultatförbättring och låg
investeringsnivå har ingen upplåning
skett sedan 1998, vilket har inneburit
nettoamortering på låneskulden och
minskade räntekostnader på lån. Under
2001 har konjunkturen sviktat och även
2002, åtminstone första delen, kan förväntas bli svag. Konjunkturens påverkan på skattekraft/sysselsättning sker
med viss eftersläpning och 2001 har effekterna inte varit särskilt stora. Risken
för negativ påverkan 2002 är större och
skatteintäkterna i budget är beräknade
med viss försiktighet. Det preliminära
bokslutet för 2001 visar överskott på 1,3
mkr. Resultaträkningen kommer troligen att härutöver belastas med ägartillskott för att täcka förluster i kommunala bolag. Resultatet 2001 kan förväntas ligga i intervallet plus 1 mkr tlll minus 2 mkr.
Budget 2002
I juni 2001 fastställde kommunfullmäktige budgetramar för nämnder och styrelser och med de prognosförutsättningar som då förelåg, främst beträffande skatteintäkter, blev det budgeterade överskottet 3 mkr. De ned-

skrivningar av konjunkturutvecklingen
som skedde under året föranledde
budgetberedningen att nedrevidera
nämndernas budgetramar med 2,5 mkr
och det budgeterade resultatet försämrades trots detta till ett överskott på endast 0,1 mkr. Totalt uppgår nämndernas nettokostnad till 381,2 mkr, vilket är en ökning med 15,6 mkr jämfört
med 2001. Ökningen ska täcka
löneökningar, inflation och behovsförändringar och detta innebär att nämnderna även under 2002 behöver effektivisera och vidta besparingsåtgärder i
olika former.
Pensionskostnader
Pensionsskulden redovisas enligt den
s k ”blandmodellen” som innebär att
pensioner intjänade1998 - 1999 ska räknas som skuld i balansräkningen och
den årliga skuldökningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. Den äldre
delen av pensionsskulden, intjänad
t o m 1997, ligger utanför balansräkningen och anges som ”ansvarsförbindelse” medan utbetalningarna
avseende denna del redovisas som kostnad.
Skatter och statsbidrag
Under denna rubrik återfinns kommunalskatt, inkomst- och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, momsavgift
och mellankommunal utjämning för
omsorg. Beloppen är budgeterade i enlighet med av regeringen fastställda
uppräkningsfaktorer.
Upplåning
En samordning av hela kommunkoncernens finansieringsbehov kommer
att genomföras under 2002. Enligt fullmäktiges budgetbeslut uppgår
”koncernlåneramen” för 2002 till 40
mkr. Kommunen kommer att genomföra upplåning för hela koncernen för
att sedan låna ut till koncernbolagen.
Låneramen kan komma att justeras med
hänsyn till att Kils Energi AB planerar
att tidigarelägga investeringar i kulvertnät och fastbränslepanna. Orsakerna till
detta är ett ökat intresse för anslutning
till bolagets fjärrvärmenät.
Kommunens investeringsnivå är liksom
tidigare år låg (17,4 mkr).
Överenskommelsen med
kommundelegationen
År 2002 är avstämningsår för den överenskommelse kommunen ingått med
kommundelegationen. Överenskommelsen innebär att kommunen dels ska
redovisa ett resultat 2002 som är i balans och dels ha sänkt bruttokostnade-

rna med 6 mkr jämfört med 1999. Vid
jämförelsen räknas 1999 års bruttokostnader upp med schablonberäknad
löne- och inflationsökning. När kommunen har uppfyllt villkoren erhålls ett
bidrag på 5,1 mkr. Om bruttokostnadssänkningen blir mindre än 6 mkr erhålls
bidrag i proportion till den uppnådda
sänkningen, dock under förutsättning att
resultatet är i balans. Budgeten för 2002
är som nämnts i balans men med ett
mycket litet överskott. De åtgärder som
diskuterats för att förbättra ekonomin
har ännu inte lett till några konkreta förslag till verk-samhetsförändringar. För
att överenskommelsen ska uppnås fordras att arbetet med effektiviseringar intensifieras och att uppföljning av ekonomin blir snabb och effektiv samt att
indikationer på underskott verkligen åtgärdas.
Osäkerheter / sårbarhet

• Små marginaler för att täcka
kostnadsökningar.

• Osäker konjunkturutveckling.
• Osäkert om finansieringen av
barn- och äldreomsorgsreformer
är tillräcklig.
Framtiden
Kommunens ekonomiska resultat är för
närvarande under avsevärt bättre kontroll än under senare delen av 90-talet.
Balanskravet som gäller fr o m 2000 gör
att det inte längre är något alternativ att
bedriva kommunal verksamhet med underskott på det sätt som skedde under
denna period. Balanskravet är dock en
minimigräns, ”skamgräns”, för kommunens ekonomi. En god ekonomisk hushållning innebär att resultatet ska vara
stort nog att bevara tillgångarnas reella
värde, tillåta en stor egenfinansiering av
investeringar och konsolidera kommunens ekonomiska ställning. För att klara
den goda ekonomiska hushållningen
krävs att rimliga säkerhetsmarginaler
byggs in i budget och att det finns en
god handlingsberedskap för att möta
förändringar i framtiden. Det är alltså
nödvändigt att nämnder och styrelser
visar god budgetföljsamhet och fokusering på åtgärder snarare än förklaringar.
Göran Lindell
Ekonomichef

Kils kommun planerar en satsning inför framtiden
Kils kommun har bedömt att det finns
goda förutsättningar för framtida tillväxt i kommunen. En avgörande faktor härvid är tillgången på bostäder.
Man har därför tagit initiativet till två
boendeenkäter vars resultat redovisades i januari i år.
Bakgrund
Trots den befolkningsminskning som
kommunen fått kännas vid under de senaste åren, med undantag för år 2001,
finns det knappt några villor till salu eller några tomma lägenheter. En förklaring till detta kan vara att det i många
villor bara bor två personer efter att
barnen har växt upp och flyttat hemifrån.
- Finns det ett tillräckligt underlag för
nyproduktion av bostäder i Kil?
Det var således den fråga man utgick
från när man förra året bestämde sig
för att genomföra en enkät bland de
boende i Kil och också i Karlstad.
Framtidens boende i Kil
Kils kommun uppdrog därför under hösten 2001 åt Svensk Hyresvärd Kvalitet
AB att undersöka potentialen för två
idéprojekt för framtidens boende i Kil.
Cirka 875 villaboende Kilsbor i åldern
45-80 år och ca 600 Karlstadsbor i åldern 18-45 år har dels gett sin allmänna

Modell över Lövenstrand vid Fryken

syn på boendefrågor och dels sin syn
på de två idéprojekten för Kils framtida
utveckling: ”Nybyggda lägenheter centralt i Kil” respektive ”Nybyggda bostäder i Lövenstrand vid Fryken”.
I centrala Kil finns tillgänglig tomtmark
på några olika ställen som medger utbyggnad med ca 100 lägenheter. Till
exempel i kvarteren

• Timmermannen, vid Östra Torggatan, finns utrymme för
ca 60-70 lägenheter.

• Hovslagaren 17, Storgatan
23 (mitt emot Kils hotell), och
Sannerud 1:273, Sannerudsgatan
53, finns utrymme för ett min
dre antal lägenheter.
Utanför centrala Kil finns också
Lövenstrand, ett triangelformat område
ner mot Frykens södra spets, för vilket
en fördjupad detaljplan har tagits fram.
Här har olika klungor med hus, sammanlagt upp emot 250 lägenheter, med stor
närhet till naturen och olika fritidsaktiviteter planerats. En gångtunnel som
förkortar vägen in till centrum finns
också med i planerna.
Svarsfrekvensen var anmärkningsvärt
hög då 70 % av de tillfrågade Kilsborna
svarade och ca 50 % av Karlstadborna.
Resultatet av enkätundersökningarna
visar också på att det finns ett mycket
stort intresse för nya bostäder i Kil.

De tomter i centrala Kil som är tänkta för
nybyggnad av bostäder.

Boendeenkäten
Kilsbornas syn på
framtidens boende
De tillfrågade är villaboende kilsbor i
åldern 45-80 år, boende i ”ytterområden”, d v s inte centralt beläget.
Enkäten har skickats till 875 personer
och svarsfrekvensen är 70%, vilket är
en mycket hög siffra, rent av unikt, vilket tyder på ett stort intresse.
Allmänt
Tre av tio säger sig ha planer på att flytta
inom fem år och sju av tio vill flytta till
annat boende inom kommunen, en majoritet till lägenhet i ett låghus. Störst
är behovet av 2-3 rok följt av 4-5 rok.
När det gäller upplåtelseform finns behov såväl av hyresrätt som eget ägande.
Frågan om vad man anser att boendet
får kosta ger vid handen att det finns en
tydlig ”smärtgräns” vid 6 000 kr/månad.
Centralt i Kil respektive
Lövenstrand
• 25% är intresserade av boende
centralt i Kil
• 18% är intresserade av boende
på Lövenstrand
• 20% är intresserade av båda
Intresset för centralt i Kil är högre bland
äldre medan intresset för Lövenstrand
är högre bland de yngre åldersgrupperna. Viktiga komponenter för de
som angett intresse för boende centralt
i Kil är bra affär, bank, post och sjukvård medan närhet till promenad/
motion samt tillgång till affärer och
sjukvård är viktigast för de som angett
intresse för Lövenstrand.

Karlstadsbornas syn på
framtidens boende
De tillfrågade är karlstadsbor i åldern
18-45 år. Enkäten har skickats till 600
personer och svarsfrekvensen är 50%.
Allmänt
Sju av tio av de svarande har besökt Kil
minst en gång under det senaste året och
nästan lika många anser att Kil har ett
ganska bra rykte som bostadsort bland
karlstadsbor.
Också bland karlstadsborna uppger sig
tre av tio ha planer på att flytta inom
fem år och tre av tio i den dominernade
svarsgruppen, två vuxna med barn,

anger Kil som troligt flyttmål. Här är
dock villa det helt dominerande målet
för nästa bostadsbyte och tre av fyra vill
ha 4 rok eller större. När det gäller
upplåtelseform är det således eget
ägande som är det förhärskande.
Viktiga komponenter är här närhet till
promenad/motion och att ha bra skola
och affärer viktigast. Tillgång till post,
bank och restaurang/bar är minst viktigt.
Centralt i Kil respektive
Lövenstrand
• 2% är intresserade av boende
centralt i Kil
• 24% är intresserade av boende
på Lövenstrand
• 7% är intresserade av båda
De två nybyggnadsprojekten i Kil
väcker således ett mycket högre intresse
än det allmänna intresset för att bo i Kil.
Störst är intresset för Lövenstrand som
har en betydande potential gentemot
karlstadsborna.

Slutsatser
Vilka slutsatser har man då dragit utifrån enkätsvaren?
- Av svaren kan vi utläsa att vi bör satsa
på nya lägenheter såväl centralt i Kil
som på Lövenstrand, säger Jan Wadell,
kommunalråd. Vi hoppas att de nya bostäderna ska komma till stånd genom

samverkan med mindre byggföretag i
Kil, vi vet att det finns ett stort intresse
för detta. Det är i första hand nybyggnation för kilsbornas behov som vi bör
inrikta oss mot. Ett tänkbart scenario är
att äldre kilsbor flyttar ur villor och till
lägenheter och att yngre karlstadsfamiljer flyttar till Kil för villaboende.
- Olika värderingar, knutna till boendet,
präglar de villaboende i Kil idag. En
mycket viktig slutsats är därför att
boendeformerna måste anpassas efter
olika önskemål hos olika kundgrupper,
bland annat vad gäller utformning av
boendet, utrustning, identitet, relation
och inflytande. Här krävs ett kvalificerat ”prickskytte” för att hamna så rätt
som möjligt, framhåller Krister Eriksson, vd för Kilsbostäder AB.
Med vilka medel ska man då kunna
konkurrera med grannkommunerna,
och då främst Karlstad, när det gäller boende?
Läget med närheten till Fryken och naturen, den välutvecklade ”stadskärnan”
med ett stort utbud av affärer och service, bra kommunikationer med Karlstad, lägre priser på bostäder och ett rikt
utbud av fritidsaktiviteter är de viktigaste faktorerna som de båda anger.
Christer Nilsson
Informationschef
tfn 0554-191 35
e-post christer.nilsson@kil.se

Kils kommuns Handikappråd informerar

Elevundersökning i Kils skolor
Kils kommuns Handikappråd genomförde i samarbete med Handikappföreningarna Kil och skolorna i Kil under hösten 2001 en elevundersökning
gällande skolförhållandena för elever
med någon form av problem. Undersökningen har finansierats med hjälp av
riktat stöd till Handikappföreningarna
Kil från näringslivet i Kil.
Undersökningen, som innebar att omdömen gavs för vart och ett av ett antal
områden genom markering i en ”termometer”, genomfördes helt anonymt, d v
s inga elevnamn skulle anges, och svaren lämnades i igenklistrade kuvert.
Syftet med undersökningen, som omfattade alla skolelever i Kils samtliga
skolor, låg-, mellan-, högstadiet samt
träningsskolan, är att ge Kils alla skolor de bästa miljömässiga förutsättningarna för elever och personal.

Målet med
undersökningen
Målet var att

• belysa verkligheten av elevernas
skolmiljö i relation till problem/
- funktionshinder hos den enskilda
eleven,
• sammantaget bidra med en objektiv och saklig information
med syfte att förbättra vissa ak
tuella skolmiljöer samt
• ge underlag för positiva informationer från bra skolmiljöer.

Vilka problem/funktionshinder
finns?
I sammanställninen kan man utläsa att
det största problemet/funktionshindret
är allergi/astma (130 st) följt av födoämnesallergi (58 st) och synskada (33
st). Bland övriga problem/funktionshinder finns autism, talsvårigheter,
hörselskada, dyslexi, utvecklingsstörning, ADHD, rörelsehinder, rullstolsberoende, diabetes, epilepsi, psoriasis, hjärtsjukdom, psykiskt besvär i
en fallande skala.
En stort antal (30 st) har angett Övrigt/
Annat funktionshinder och här rör det
sig t ex om damp, tinnitus, eksem och
koncentrationsproblem.

Omfattning

Hur klarar man sig i de olika
skolmiljöerna?
I tabellen härintill visas hur de 278 eleverna
klarar sig i de olika skolmiljöerna.
Vad händer nu?
Undersökningens resultat har redovisats
för Barn- och utbildningsnämnden.
- Skolan har fått ett mycket bra material som stöd i det fortsatta arbetet med
elevvård, säger Mats Notini, vice ordf i
Barn- och utbildningsnämnden. Materialet kommer att analyseras vidare och
under våren kommer vissa åtgärder att
vidtas utifrån detta och en återrapportering kommer att ske innan sommaren.
Christer Nilsson
Informationschef
tfn 0554-191 35
e-post christer.nilsson@kil.se

Klarar mig
mycket/ganska bra

Klarar mig
varken
eller

Klarar mig
mycket/ganska dåligt

Ej besvarat

Klassrum

228

11

6

33

Matsal

234

11

1

32

Gymnastik

211

12

14

41

Inlärande

207

17

10

44

Rasterna

226

10

4

38

Utvärdering

Resorna

199

10

10

59

En neutral utvärdering har gjorts med
hjälp av Karlstads universitet.

Toaletter

224

11

3

40

Totalt lämnades 1 717 enkäter ut och
1 227 svar lämnades in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72%. Bortfallet
var 490 svar.
278 elever har angivit någon form av
problem/funktionshinder, vilket utgör ca
23% av de som svarat. En fråga man kan
ställa sig är om alla elever med problem/
funktionshinder har avlämnat svar?

Typ av
skolmiljö

Bildande av en Bevakningsgrupp i Kil
- vill Du vara med och bidra till att göra Kil tryggare?
Det har under årens lopp inträffat ett antal fall av inbrottsstölder och skadegörelse i
kommunen. För inte så länge sedan publicerades en artikel i en av lokaltidningarna som
redovisade hur en av våra företagare drabbats av upprepade inbrott.
Polisen har sedan länge saknat tillräckliga resurser för att sörja för en tillräckligt god
bevakning av samhället nattetid. Till följd av detta har såväl privatpersoner som företag
drabbats av stölder och skadegörelse. Polisens personella resurser i Kil kommer nu att
minska ytterligare. I flera Värmlandskommuner t ex Munkfors, Hagfors och Filipstad
finns det sedan tidigare frivilliga bevakningsgrupper bestående av personer som vill
bidra till att skapa ett tryggare samhälle.
Vid ett informationsmöte den 21 januari i Kil, då bland annat polismästare Rolf Kläppe
diskuterade polisresurser och brottslighet med ett antal riksdagsmän, togs frågan upp
om man inte även i Kils kommun borde inrätta en liknande bevakningsgrupp. Kommunen åtog sig att informera företag och kommuninvånare om denna idé och inbjuda
intresserade att anmäla sitt intresse av att delta. För att deltagandet inte skall bli för
betungande krävs minst att minst ett 60-tal är villiga att delta i verksamheten. I Munkfors fungerar bevakningsgruppen enligt nedan, ett liknande upplägg borde även kunna
fungera i Kil.
I Munkfors
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Har man bildat en förening som ansvarar för verksamheten.
Cirkulerar en bil varje natt mellan kl 23.00 och 05.00, bemannad av två personer,
i industri- och bostadsområden.
Två personer kör kl 23.00 – 02.00 och avlöses då av två andra som sköter
bevakningen fram till kl 05.00.
Bevakningsgruppens uppgift är endast att iaktta, anteckna och rapportera.
Till exempel antecknas misstänkta bilars registreringsnummer samt när och var
de iakttagits.
I den bil som patrullerar finns bland annat telefon och en rapportblankett.
Upptäcks ett pågående brott kontaktas polisen på ett speciellt telefonnummer.
Varje morgon får polisen en rapport över vad som iakttagits under natten.
Bilförarna antecknas i en vaktlista och skaffar själva en medpassagerare.
Varje deltagare gör således ett tretimmarspass i månaden.

Du som är villig att delta i arbetet med att minska riskerna för inbrott och skadegörelse
i Kil nattetid kan anmäla Dig på talongen nedan och skicka den per post till Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil eller lämna den i kommunens brevinkast vid huvudentrén.

Anmälan

Jag är intresserad av att delta i Kils bevakningsgrupp:
Namn
Adress
Tfn arbete
Tfn bostad
Mobiltelefon
E-post

Hur kan Informationstekniken vara till hjälp i skolan?
IT i skolan bakgrund, nutid, framtid och exempel

Skolans viktigaste uppgifter är att skapa
trivsel, så att eleverna känner lust att
komma till skolan, och att anpassa
lärandet till samhället i dag och i möjligaste mån till framtiden. Informationstekniken finns i skolan och samhället i
dag och kommer att finnas med oss i
framtiden.
Det här är ett försök att visa vilka tankar som finns för IT-användandet i skolan i dag och inför framtiden. Min förhoppning är att IT i skolan ska vara en
bidragande faktorer för lusten att lära.
För oss som jobbar i skolan är det därför jätteviktigt att vi ser den pedagogiska
nyttan av de verktyg, bl.a. IT, som finns
nu och kommer att finnas. Om inte nyttan finns vad ska vi då ha verktygen till?

Bakgrund

Nutid

KK-projekt
Åren 1996-1998 genomfördes ett ITprojekt inom kommunens skolor i samarbete med KK-stiftelsen (Stiftelen för
kunskap och kompetensutveckling).
Under dessa tre år gjordes många framsteg både pedagogiskt och tekniskt.
Några av projektets syften var att utveckla en handledande lärarroll och förbereda eleverna för morgondagens samhälle.

ITiS - IT i Skolan
1999 fick Sveriges kommuner möjlighet
att söka medel från Delegationen för IT
i skolan. Satsningen går under namnet
ITiS (www.itis.gov.se) och består av tre
delar.

Vi som deltog i projektet märkte att samarbetet mellan skolorna stärktes, upptäckte möjligheterna med digital kommunikation och fick chansen att testa
nya pedagogiska vägar tack vare ökad
pedagogisk kunskap och fler datorer.
Datornätverk började byggas i skolorna
och mänskliga nätverk med lärare byggdes upp mellan skolorna.

Möjlighet till god
kommunikation
Målet är att alla skolor ska vara anslutna
till internet och att alla elever och lärare
i ungdomsskolan ska få en egen e-postadress. För oss i Kil har detta bidrag
möjliggjort förbättringar i nätverk och
Internetuppkopplingar. Varje elev och
personal får också under denna termin
en egen e-postadress. E-postadressen
är personlig och kan nås från vilken
internetuppkopplad dator som helst.

Vad hände efter projektets slut?
Av de 15 lärare som deltagit i projektet
försvann fem lärare till andra uppdrag i
andra kommuner. De som var kvar från
projektet hade fullt upp med det dagliga arbetet för att orka fortsätta samarbetet i samma utsträckning som tidigare.
Detta innebar att samarbetet mellan skolorna avstannade. Skolutvecklingen
stannade dock inte trots att samarbetet i
projektform upphörde. På de olika skolorna har sedan 1998 både kunskapen
om IT-användning och pedagogisk utveckling fortsatt.

Kompetensutveckling för lärare
Målet är ökade kunskaper om datorn
som ett pedagogiskt verktyg och om IT
ur ett samhälls- och skolutvecklingsperspektiv. Kompetensutvecklingen
sker i arbetslag och tillsammans med
elever. I Kil har 90 lärare deltagit när
denna termin är slut. Lärarna i arbetslaget har själva sökt och motiverat sitt deltagande. För dig som vill läsa om vilka
arbetslag som deltar och vilka arbeten
de genomför rekommenderas ett besök
på följande webbsida:
www.kil.se/kommun/itis/

Eleverna visar upp vad de har kommit fram till.

Risker och möjligheter med IT
och andra verktyg
Skolans viktigaste uppgifter är att skapa
trivsel, så att eleverna känner lust att
komma till skolan, och att anpassa lärandet till samhället i dag och i möjligaste
mån till framtiden. Därför är det mycket
viktigt att vi diskuterar den pedagogiska
nyttan när vi inför verktyg/funktioner
som t ex informationsteknik. Om vi
lyckas med dessa diskussioner i Kil så
har vi skapat förutsättning för en lyckad
skolutveckling med hjälp av IT istället,
för som på en del andra ställen, en
”lyckad” IT-utveckling med hjälp av
skolan.
Skolutvecklingen i Kil diskuteras livligt.

Arbetsredskap i form av dator
och program
Varje deltagande lärare får disponera en
egen dator. Datorn beställs av kommunen, betalas av delegationen och överförs i kommunens ägo.

Framtid
Nya e-postsystemet
Fler och fler väljer webblösningar och
då inte bara för e-post. Vi hoppas att epostsystemet ska effektivisera kommunikationen mellan personal, elever,
chefer och föräldrar och att denna förbättring ska leda till att vi kan vinna tid
som bland annat kan utnyttjas till diskussion och reflektion. I förlängningen
hoppas vi också att fler funktioner som
t ex kalender och fildelning m m ska
kunna byggas in i e-postsystemet.
Mänskligt nätverk för skolorna
För att motivera och underlätta införandet har ett nätverk med intresserade lärare från alla skolor i Kil bildats.
Information på ny webbplats
För att kunna ge bättre och aktuell information planeras en ny webbsida för
kommunen. Förhoppningen är den nya
webbplatsen ska vara klar under den här
terminen. Där kommer ni också att hitta
skolornas officiella hemsidor.

Linn, Joel, Niklas och Amanda efter sin
lyckade visning.

Exempel
Diskussion
Den 31 januari träffades personal från
KK-stiftelsen och Kils kommun för att
diskutera skolutvecklingen i Kil. Från
Kil deltog elever, lärare och tjänstemän.
Eleverna visade hur de använt IT för att
lära sig olika saker bl a landskap och
skoltidning.

Roger Kvarnlöv
Pedagogisk IT-strateg
tfn 0554-191 46
e-post roger.kvarnlov@pedagog.utb.kil.se

Skaparkraft
Det var namnet på den konstutställning som i början av året anordnades i Kils Trä & Byggs f d lokaler av två arbetslösa ungdomar,
Camilla Svensson och Martin
Bofeldh i Kil.
Martin, som är 20 år, skulpterar själv i
lera och papier-maché och har också
ett stort litterärt intresse och skriver noveller och poesi. Camilla, som är 21 år,
har bland annat varit på praktik på
Konstgrafiska Verkstaden i Falun, gått
Serietecknarskolan och arbetat som
originalare och illustratör.
I november förra året kom de i kontakt
med Pernilla Uddh på Communicare
som berättade om ett projekt som hon
ville genomföra nämligen att anordna en
utställning för unga skapare i Kil.
- Jag blev ärligt talat lite chockad, berättar Martin, för det hör ju inte direkt
till vardagen.
Pernillas idé grundades på att vissa delar av ungdomskulturen ibland hamnar
lite i skymundan i samhället. Genom projektet skulle lokala förmågor, såväl amatörer som de som jobbar mer professionellt, få chansen att visa upp sig ”på
hemmaplan”.

Ett roligt initiativ att låta unga konstnärer visa upp sig, tycker Karl-Erik och Aja
Olsson från Västra Ringstad, på bilden tillsammans med Martin Bofeldh.

Camilla och Martin tände dock på idéen
och projektet och har själva fått stå för
alla de aktiviteter som krävs för att anordna en utställning, d v s kontakta utställare, hitta en lämplig lokal, ta fram
en inbjudan m m. Att det var så mycket
arbete hade de aldrig kunnat gissa men
det var mycket lärorikt och mer givande
än väntat, berättar Martin.
Sammanlagt var det tolv stycken olika
konstnärer från Kil, Forshaga, Grums
och Karlstad som ställde ut alster i

många olika tekniker. Utställningen
väckte stort intresse både från allmänheten och från massmedia, bland annat
gjorde TV4 ett inslag om den.
Efter utställningen har man försökt att
erhålla utbyte med ungdomar i samma
situation som Camilla och Martin i andra länder och bland annat har man fått
kontakt med en konstskola på Cypern.
Christer Nilsson
Informationschef
tfn 0554-191 35
e-post christer.nilsson@kil.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar

Det gäller Ditt dricksvatten!
Du som har egen grävd eller borrad brunn
har möjlighet att få dricksvattnet analyserat
till ett bra pris.
Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel.
Vattenkvalitén i enskilda brunnar kan variera
och är beroende av konstruktion, skötsel och
tillsyn av brunnen, ledningar, hydrofor och
filter. Det är bra att kontrollera dricksvattenkvalitén regelbundet.

Priser
Kemisk analys
Bakteriologisk analys
Kemisk och bakteriologisk analys
Radonanalys
Moms och frakt (50 kr) tillkommer.

Kommunens miljö- och byggnadsförvaltningen har för
dricksvattenanalyser avtal med Alcontrol laboratoriet i Karlstad.
Lämnar Du Ditt vattenprov via miljö- och byggnadsförvaltningen
utnyttjar Du det avtalade lägre priset för vattenanalysen.
Provtagningsflaskor hämtar du på miljö- och byggnadsförvaltningen, kommunhuset i Kil, öppet kl 8-16. Provtagningsflaskorna lämnar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen
måndag till torsdag före kl 11.

Carina Lippel
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
tfn 0554-191 61
e-post carina.lippel@kil.se

519 kronor
297 kronor
796 kronor
221 kronor

Ökad lönsamhet
Ökad konkurrenskraft
Ökad kompetens
Så löd rubriken på inbjudan till det
seminarium om affärsnyttan med IT
som Kils kommun, Handelsplats
Wermland, Handelskammaren, Företagarnas Riksorganisation och
Svensk Handel bjöd in till tisdagen
den 29 januari i f d Scanhallen i Kil.
Bakgrunden till detta initiativ är ett
samarbetsprojekt mellan Region Värmland/IT Värmland och Handelsplats
Wermland som syftar till att informera
de värmländska företagen om affärsnyttan med Internet och digitala affärer. Grunden i projektet utgörs av
kommunvisa seminarier, där varje kommun ges tillfälle att stå som värd för ett
seminarium. Målet är att alla kommuner
i Värmland ska ha genomfört seminarier under 2002.
Ett femtiotal representanter för olika
företag i Kil hade mött upp för att få
svar på frågor som

• Hur kan just ditt företag använda
IT-kommunikation i det dagliga
arbetet?
• Hur kan konkurrenskraften och
lönsamheten ökas?
• Hur påverkas ditt företag om
kommunens upphandling blir
elektronisk?
Kommunalrådet Jan Wadell inledde
med att hälsa välkommen varefter Ulrika Obstfelder Peterson, projektledare
för Handelsplats Wermland, och Ulf
Borg, Ninetechgruppen, orienterade om
mognadsprocessen vad gäller användningen av IT hos små och medelstora
företag och om en tänkbar utveckling i
olika ”trappsteg”

• administrativa rutiner, fakturering,
bokföring, löner etc

• kontakt med myndigheter, leverantörer och kunder, via hemsidor
och e-post
• egen hemsida
• bankaffärer
• e-handel
Christer Nilsson, IT-chef i kommunen,
orienterade därefter om utvecklingen
mot 24-timmarsmyndighet och om planerna på utveckling av en kommun-

Från vänster till höger Gunnar Jansson, FR, Helmuth Klausner och Magnus
Christoffersson, Ski Data, Ulf Borg, Ninetechgruppen, Leo Elander, Sofia Kalaskockar
Catering AB, Ulrika Obstfelder Peterson, projektledare för Handelsplats Wermland.

portal för Kil. Näringslivschef BengtEric Olsson tog upp planerna på hur hanteringen av kommunens företagskatalog
kan utvecklas.
Efter en kortare paus fortsatte programmet med ”goda exempel”. Först ut var
Leo Elander från Sofia Kalaskockar
Catering AB som berättade om hur man
på ett effektivt och ekonomisk sätt uteslutande använder sig av Internet i sin
marknadsföring. Därefter berättade
Helmuth Klausner och Magnus Christoffersson från Skidata Scandinavia AB
dels om hur de med hjälp av Internet
kommunicerar och hjälper sina kunder
och dels om deras modernaste lösningar
som baseras på Internet och mobil kommunikation.

Nytta med IT
Avslutningsvis redovisade Ulrika
Obstfelder Peterson innehållet i Nytta
med IT – utbildningen för dig och ditt
företag som tar avstamp i företagens
nuvarande situation. Utbildningen vänder sig till små och medelstora företag
och ska ge inspiration och kunskap framförallt om vilken nytta den nya tekniken
kan ha just i deras verksamhet. Avsikten är således att det är de inviduella
behoven i respektive företag som ska
styra den elektroniska satsningen.
Utbildningen omfattar fyra pass á fyra
timmar, för- eller eftermiddagar, innehållande:

1. Analys och affärsnytta
2. IT i dagligt arbete
Mobilt Internet
3. Marknadsföring på Internet
E-handelslösningar
Webbhotell
4. Betalning och säkerhet
Juridik
Revision

Utbildningarna kommer att hållas lokalt
med hjälp av specialistföretag, med
kompetens från olika områden, och den
första utbildningsomgången, med 12 deltagare, startade den 5 mars. Ytterligare
omgångar kommer att startas efterhand
som anmälningar kommer in.
Har du frågor kring Nytta med IT eller
Handelsplats Wermland är du välkommen att ringa projektledare Ulrika
Obstfelder Peterson, tfn 054-22 14 92.
Christer Nilsson
Informationschef
tfn 0554-191 35
e-post christer.nilsson@kil.se

Vuxenutbildningen i Kil
I skrivande
stund, 31 januari 2002, är
det ännu ovisst
om Komvux
ska läggas
ned eller inte.
Denna tidning
beräknas komma ut till hushållen
omkring mitten av mars. Vid den tiden lär vi veta hur framtiden gestaltar sig för de kilsbor som vill genomgå någon vuxenutbildning.

Staten erbjuder i år ett extra statsbidrag,
förutom Kunskapslyftet, för att med
dess hjälp bekosta och utveckla
infrastrukturen för vuxnas lärande. Det
betyder att vägen till studier ska underlättas genom att pengar kan investeras i
teknik, läromedel och miljöer för att därigenom vuxna lättare ska komma igång
med studier. Om det blir lättare för
innevånarna att nå studier genom att fler
organisationer samarbetar eller samverkar kan kommunerna få statsbidrag även
för detta.

Om Kunskapslyftet vet vi med större
säkerhet att det upphör den sista december i år. Projektet har då pågått sedan 1
juli 1997, alltså fem och ett halvt år. Från
början skulle det pågå i fem år, men ganska snart efter start förlängdes tiden med
ett halvår. Projektets syfte är att höja
utbildningsnivån, utveckla vuxenutbildningen, fungera som en (av fler) tillväxtfaktor, samt minska arbetslösheten.
Med hjälp av det statliga bidraget, som
kommunen fått söka varje år, har omkring 500 årsstudieplatser bekostats.
Drygt hälften av dessa har genomförts
på Komvux i Kil. Övriga har utbildats
via andra utbildningsanordnare, främst
i Karlstad, men även i Sunne, Arvika,
Grums, Forshaga för att nämna några
kommuner. På distans har några personer studerat i Malung, Örebro och
Stockholm.
Distansutbildning är ingen ny studieform, brevkurser har funnits i många år,
men de senaste åren har studieformen
fått ett uppsving och allt fler ser den som
ett mycket bra alternativ till traditionella
studier i klassrum. Den studerande har
en frihet att utnyttja dygnets timmar efter eget tycke, men formen kräver självdisciplin. Om man har för vana att skjuta
upp saker och ting bör man nog tänka
sig för innan man bestämmer sig för
distansstudier.
Det blir allt vanligare att man delar sin
uppmärksamhet mellan två eller kanske
tre skolor. Man kan exempelvis studera
ett eller ett par kärnämnen på Komvux,
kanske någon datakurs hos en annan
utbildningsanordnare samt någon mer
yrkesrelaterad kurs hos en tredje anordnare. Skolorna, eller utbildningsanordnarna som de också kallas, ser
konkurrensfördelar med att kunna erbjuda flexibla lösningar.

Lars-Åke Boman, Kunskapslyftet

Kils kommun har lämnat in en ansökan
om detta statsbidrag där vi beskriver att
kommunen planerar att genomföra följande insatser:
En Informations- och vägledningsservice, inrättas i anslutning till kommunens bibliotek, ett lärcenter (eller
kanske bättre uttryckt ett studiecentrum)
inrättas, ökad samverkan med vuxenutbildningen i regionen (KarlstadHammarö, Grums och Forshaga), samarbete med fackliga organisationer samt
samverkan med handikapporganisationerna.
Information och vägledning är en funktion som framhävs som en nödvändighet för att medborgarna ska få det stöd
som behövs för att de ska kunna förverkliga sina studieplaner.

Studiecentret är tänkt att bli en centralt
placerad lokal med lämplig utrustning
för studier – enskilt eller i grupp.
Distansutbildning underlättas genom
tillgång till datorer med internetuppkoppling, varför en del av utrustningen
bör vara just datorer. Alla människor har
inte tillgång till dator och ska inte behöva vara utestängda från möjligheten
att studera på distans. Speciellt är det i
datautbildningar som datorer är nödvändiga. Hemmiljön kanske inte alltid är
lämplig som studiemiljö. Då kan denna
lokal kanske vara ett alternativ. Dessutom är närheten till biblioteket viktigt
eftersom bibliotekarierna kan vara
behjälpliga vid informationssökning m
m.
Samarbete i olika former anses också
främja vägen till studier. Genom att vi
från Kil samverkar med vuxenutbildningen i regionen får Kils kommuninnevånare ett större urval beträffande
utbildningsanordnare och därmed också
fler studieformer.
Samarbetet med fackliga organisationer
i Karlstadområdet är nödvändigt för att
nå ut med information och motivation.
Handikappsamarbetet är givetvis till för
att underlätta för handikappade att
kunna studera.

Viktiga datum
Datum

Händelse

15 mars

Sista ansökningsdag
till sommarkurser på
Karlstads universitet
Högskoleprovet
Kunskapsveckan na
tionell manifestation
av vuxenstudier
Kurskatalogen inne
hållande vuxenutbild
ningen i vår region
presenteras i sam
band med Kunskaps
veckan
Sista ansökningsdag
inför höstens högskole/universitetsstudier
Sista ansökningsdag
till höstens kommunala
vuxenstudier

6 april
8 - 12 april

Infrastrukturen ska vara tillgänglig för
alla medborgare, ingen grupp är speciellt utpekad.
Kopplingen till kommunbiblioteket
hänger samman med att biblioteket ju
är ett informationscentrum med kvalificerade informationssökare (bibliotekarier) och att vi vill markera att även
den som inte är arbetslös har rätt till information och vägledning rörande studier.

15 april

2 maj

Anmälningsrutiner
Grundläggande vuxenutbildning,
Gymnasial Vuxenutbildning och
Svenska för invandrare

Från och med höstterminen 2002 kommer Kils kommun att teckna avtal med
Karlstads kommun gällande all vuxenutbildning.
Kursutbud
För sökande gäller i första hand det
kursutbud som Karlstads kommun erbjuder. Även kurser i andra kommuner
kan komma ifråga.
Anmälningar
Anmälan till utbildningarna lämnas eller skickas till Komvux i Karlstad. I Kil
finns ansökningsblanketterna att hämta
på Komvux, Kunskapslyftet samt på
kommunens bibliotek i Högboda och
Fagerås.
Kurskataloger från Karlstad, Forshaga
och Grums finns tillgängliga på följande
platser:
Kil

Högboda
Fagerås
Tolita

Komvux på Årstidsvägen,
Biblioteket, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralen,
Musikskolan, Studieförbun
det vuxenskolans expedition, ABFs expedition
Biblioteket, Konsum
Biblioteket och bensinstationen Bilisten
Tolita handel

Katalogerna kommer att finnas från och
med slutet av mars.
Elisabeth Hallgren
Komvux
tfn 0554-192 15
e-post elisabeth.hallgren@kil.se
Lars-Åke Boman
Kunskapslyftet
tfn 0554-108 52
e-post boman.k-lyftet.kil@xpress.se

Communicare Kil 1 år
Communicares lokalkontor i Kil har när
ni läser detta varit igång i ett år. Det
har varit ett minst sagt händelserikt år.
Våra förväntningar var höga och vi kan
så här i efterhand konstatera att vi lyckats infria dem, med råge. Det känns jättekul.
Många människor har kommit till oss
med idéer. De har visioner och mål men
vägen dit kan kännas lång och osäker.
Vår uppgift har då varit att coacha dem
och dela med oss av det vi haft att erbjuda, och det är en hel del. Vi har
coachat, haft inspirationsdag, ordnat
nyföretagarträffar, delat med oss av kontakter och mycket annat. Vår förhoppning är att även detta år kommer att
vara lika roligt och inspirerande. Vi hoppas att vi även i år får möjlighet att ta
del av ungas kreativitet och vilja, och
det tror jag vi får. Vi kommer dessutom
att göra vårt bästa för att kunna erbjuda
unga människor i Kil spännande projekt
och aktiviteter och det du behöver göra
är att hålla koll på vad som är på gång.
Det gör du lättast genom att gå in på
vår hemsida eller kontakta Communicares lokalkontor.
Apropå lokalkontor…
Så har vi faktiskt bytt lokal, inte så långt
(ca femtio meter) och vår nya adress
är Storgatan 17. Det är nymålade fräscha lokaler som erbjuder bra möjligheter för dig som vill bolla idéer, är intresserad av utlandsarbete, söka information på internet eller bara kolla läget.
På gång i vår
Våren välkomnar vi med en rad aktiviteter. Vi kommer att arrangera en
inspirationsdag i samarbete med
Communicare Forshaga. Vår förhoppning är att den ska bli en lika stor succé
som inspirationsdagen i höstas i f d
Scanhallen var. Mycket folk, hög puls,

bra kvalité på föreläsarna samt nöjda
besökare, vi nöjer oss inte med mindre.
I vår kommer den att vara i Forshaga
och mer information om den hittar du
på vår hemsida.
Vi kommer dessutom att ha en
inspirationsdag på Sannerudsskolan i
samarbete med Ungdomsgården i Kil, temat på den dagen kommer att vara jämställdhet och demokrati. I skrivande stund
är det fortfarande på planeringsstadiet
men vi kommer snart att forma ett koncept som kommer att bli riktigt bra.
Har du funderingar på att starta
eget?
Communicare har arbetat hårt för att
stötta unga entreprenörer under föregående år och det kommer vi givetvis att
fortsätta med under 2002. Vad gör vi då
för att stötta entreprenörer? Vi ordnar
bokföringskurser, nyföretagarträffar och
sammankomster där du som nybliven
företagare får möjlighet att möta andra
entreprenörer och utbyta erfarenheter.
Vi erbjuder dessutom affärsutveckling
samt möjligheter att diskutera affärsidéer. Om du är på gång att starta upp
företag i Kil så har du allt att vinna på
att kontakta oss.
Ser fram emot en härlig vår och
hoppas vi ses!

Pernilla Uddh
Lokalkontorschef Communicare Kil
tfn 0554-105 47, 105 27
e-post pernilla.uddh@communicare.nu
hemsida www.communicare.nu

Premiär för hunddagis (forts)
Grundbemanningen består av Catarina
Rindestrand, Ulrika Ivarsson och
Kickan Simonsson som har varit med
sedan förberedelserna startade i december förra året. De har gått en speciell
utbildning för föreståndare på hunddagis och har bland annat fått lära sig
om hundars beteende, psykologi och om
sjukdomar som kan drabba hundar.

Det är arbetskooperativet Projektilen,
som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
för långtidsarbetslösa, som står bakom
hunddagiset och projektmedlemmarna
har stått för allt det praktiska arbetet.
Dagiset kommer att bli mycket personaltätt eftersom arbetspraktik fortlöpande
kommer att erbjudas andra personer
utöver själva grundbemanningen.

Att döma av hundarnas beteende, lekfullhet, glada slickar i ansiktet på tillfälliga besökare och svansviftningar, så
verkar de tycka att det är toppen att vara
på Tippen, förlåt Svanstippen...
Christer Nilsson
Informationschef
tfn 0554-191 35
e-post christer.nilsson@kil.se

Kultur- och fritidsförvaltningen informerar

Nya öppettider på Kils bibliotek
Kil

Fagerås

Högboda

måndag 12-19
tisdag-torsdag12-18
fredag10-16
måndag 16-19
onsdag 16-18
fredag 10-13
tisdag 10-13, 17-19
torsdag 17-19

Biblioteket har liksom många andra kommunala verksamheter tvingats att dra
ner på sin service till allmänheten. Det
har framförallt märkts på öppettiderna
som minskats. Nu har vi provat oss fram
ett halvår. Det är svårt att tillgodose alla
önskemål, men vi har lyssnat på så
många som möjligt och justerat tiderna
enligt ovanstående.
Vi är mycket glada över inköpsförslag
från allmänheten. Vi köper i hög grad
på efterfrågan. Det som inte går att
köpa, kan vi i många fall fjärrlåna från
något annat bibliotek. Vissa nyutgivna
böcker, 700 st/år, får vi som gåva från
Kulturrådet. Det är ett brett urval med

många intressanta titlar, framförallt
bland facklitteraturen. Därför lönar det
sig alltid att göra ett besök hos oss. Passa
på att bläddra i vår Nyhetspärm, där vi
förtecknar nyinköpta böcker!
Sedan några år kan Du dessutom besöka
oss via hemsidan och söka i vår katalog över nätet. Gå in via www.kil.se,
klicka på Biblioteket och sedan på Sök
i katalogen. Du kan snabbt se om boken finns i hyllan eller är utlånad, så att
du måste ställa dig i kö. Du kan numera
söka i de flesta folkbibliotek och forskningsbibliotek samtidigt. Om du via
Internet besöker bibliotekens gemensamma hemsida, www.bibliotek.se
så kan du göra en samlad sökning!
Till sist vill vi påminna Dig om att det
finns både storstilsböcker och kassettböcker. Kassettböckerna är en välsignelse när händerna är upptagna, som vid
långkörning, trädgårds- eller hushållsarbete. Våra kassettböcker på engelska
är ett roligt latmansgöra, när man vill
friska upp språket.

Namntävling
Kommunstyrelsen beslutade i april
2001 att utlysa en tävling om ett nytt
namn på fd Scanhallen. Sammanlagt kom det in 60 stycken namnförslag. Kommunstyrelsen gav sedan kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta ut tio förslag från de inkomna. Dessa är:
Killingen
KilArena
Kilhall
Kulturhuset (förkortat till Kulturen)
Kulturhuset i Kil
Kils Kulturhall
Kulturkilen
Frejahallen
Frejasalen
Lövenshall

Namnförslagen presenterades på
huvudbiblioteket och på filialerna för
omröstning bland allmänheten under
tiden 28 januari – 1 mars. Vinnande
förslag jämte vinnare kommer att
presenteras på kommunens hemsida
och i nästa nummer av KommunNytt.
Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar

Djurskyddstillsynen
I drygt tio års tid har kommunen bedrivit en regelbunden tillsyn över lantbrukets djur. Ett gott samarbete har utvecklats mellan djurägarna och kommunens
inspektör. I flertalet fall utförs inspektionerna utan att djurägaren underrättats
i förväg. Detta tillvägagångssätt är accepterat av fleratalet djurägare och
bland allmänheten.
Avgifter
Under 90-talet togs ingen avgift ut av
djurägaren. År 1999 beslutade kommunfullmäktige i Kils kommun att införa en taxa för djurskyddstillsyn. Avgiften fastställdes till 325 kr per besök.
Samma avgift utgår för små som stora
gårdar.
Behövs en uppföljande inspektion på
grund av konstaterade brister är avgiften 650 kr per timme. I båda avgifterna ingår ersättning för resekostnader
och administrativa kostnader.

Under den senaste månaden har några
djurägare reagerat kraftigt emot taxan
och sagt sig komma att vägra betalning.
Vi beklagar detta eftersom vi önskar ett
fortsatt gott förhållande till djurägarna
för att kunna utföra tillsynsverksamheten
som ju ytterst är till för djurens bästa.
Taxan har tillkommit efter ett politiskt
beslut som inspektören har att följa.
Många kommuner har i likhet med Kil
en fastställd taxa för djurskyddstillsyn
och fler och fler kommuner väljer att
utnyttja möjligheten att via en taxa finansiera del av kostnaden för denna
verksamhet.

Kalle Ekelund
Verksamhetsansvarig/djurskyddsinspektör
tfn 0554-191 60
e-post kalle.ekelund@kil.se

Återbruksbutiken
har flyttat från Scan
Den finns nu i röda paviljongen
på Långgatan 64,
vid ungdomsgården.
Öppettider:
måndag - fredag
torsdag
Återbruksbutiken
tfn 0554-193 60

9-15
12-18

Tekniska förvaltningen informerar

Gatubelysning
Tekniska nämnden har beslutat att ingen
nedsläckning av gatubelysningen skall
ske före den 15 maj 2002.
Utbyte av gatubelysning kommer att ske
på Karlslund.
Stolpar och armaturer med natriumlampor kommer under våren att sättas
upp på Slåttervägen, Ringvägen och
Fältgatan. Fastighetsägarna kommer att
kontaktas i god tid före arbetets påbörjande.

Sanering av avloppsledningar
Högboda och Fryksta-Tollestad
Tekniska förvaltningen genomför ett
övergripande saneringsprogram av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar i
Kils kommun.
De senaste två åren har en stor del av
va-ledningarna i Fagerås bytts ut. Detta
har bl a medfört bättre vattentryck och
mindre flöden till vårt avloppsreningsverk. Under vintern kommer ca 400 m
avloppsledningar att bytas ut i Högboda
mellan reningsverket och brandstationen. Saneringen forsätter sedan
med avloppsledningen mellan FrykstaTollestad.

Vinterväghållning
Tekniska förvaltningen ansvarar för vägunderhållet av ca 200 km enskilda vägar,
92 km allmänna gator och 26 km gång- och cykelvägar.
För att klara av vinterväghållningen har vi anlitat 19 stycken entreprenörer med
lastbilar och traktorer/hjullastare. Tekniska förvaltningens egna resurser består av
lastbil, hjullastare och två stycken traktorer.

Trafiksäkerhetsåtgärder
Många har säkert märkt att ”guppen”
vid infarten Scan (Industrivägen) och
vid cirkulationsplatsen Edsvallavägen
har tagits bort.
Under våren kommer tekniska förvaltningen att bygga en mindre refug vid
övergångsstället vid cirkulationsplatsen.
En refug kommer också att byggas på
Edsvallavägen mitt för Sannerudskyrkan
med en ny gång- och cykelväg mellan
skateboardhallen – Sannerudskyrkan.
Genom dessa åtgärder kommer trafiksäkerheten att bli bättre för gång- och
cykeltrafikanter mellan Västra Lersätter
och Sannerudsskolan som skall korsa
Edsvallavägen. Edsvallavägen har idag
en trafikintensiteten på ca 4 000 fordon
per dygn.
Stig-Åke Olsson
Gatuavdelningen
tfn 0554-192 10

Du behövs!
Kan Du tänka Dig att ställa upp för en medmänniska?
Överförmyndarnämnden i Kils kommun har behov av gode män/förvaltare.
God mans/förvaltares uppdrag innebär att för de behövande personerna,
förvalta pengar, betala räkningar, biträda vid inköp m m.
Kan Du tänka Dig uppdraget som god man/förvaltare?
Tag då kontakt med överförmyndarnämndens ordförande
som träffas i kommunhuset.

Expeditionstid:
Varje helgfri måndag kl. 13.00-16.00
Annan tid efter överenskommelse
Margit Fräjdin
Överförmyndarnämnden
tfn 0554-191 19

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:
förnamn.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
Bostäder .................................... 108 20
Gator, vatten, avlopp ...... 054-83 08 70
Efter växelns stängning:
Jour larmpersonal .......... 054-83 06 90

VIKTIGA TELEFONR
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 20
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
Återvinningsstationer
- klagaomål .................... 020-88 03 11

Nästa nummer
av
KommunNytt
juni 2002

Kommunkunskap
Del 5 - Strategiska frågor inför framtiden
Kils kommuns politiker har diskuterat sig fram till de fem viktigaste
frågorna för kommunens utveckling. Dessa presenteras kortfattat
nedan.
1. Boendet
Invånarantalet är viktigt för alla
kommuner. Varje kommuninvånare
som flyttar från kommunen medför en minskning av skatteintäkterna med ca 30 000 kr – detta oavsett denna persons inkomst. Även
barn och pensionärer som flyttar in
i eller ut ur kommunen påverkar
skatteintäkterna med samma belopp. Kils kommun har minskat invånarantalet med drygt 400 personer sedan år 1993 då invånarantalet var som störst.
I Kils kommun finns idag få lediga
lägenheter och hus till salu. Om
kommunen skall kunna behålla eller öka invånarantalet krävs en nybyggnation av bostäder. Därför har
kommunen nyligen genomfört två
bostadsmarknadsenkäter som medfört glädjande höga svarsfrekvenser. Se vidare Kils kommun
planerar en satsning för framtiden
på sidan 4 och Boendenkäten på
sidan 5 i detta nummer.
2. Kommunikationer
Eftersom minst halva den förvärvsarbetande delen av kommuninvånarna pendlar till arbetsplatser
i grannkommunerna varje dag är
goda kommunikationer en mycket
viktig förutsättning för att kunna
behålla eller helst öka invånarantalet. Kommunen arbetar därför enträget vidare med att försöka förbättra pendlingsmöjligheterna och
att om möjligt starta matartrafik till
tåg- och bussavgångarna.
3. Näringslivsklimat
För att kunna behålla en god kommersiell service i kommunen är det
viktigt att skapa och bibehålla ett
rimligt antal arbetsplatser i kommunen. Politiker och tjänstemän anstränger sig därför för att förbättra
näringslivet i kommunen genom en
nära dialog med näringslivsorganisationer och företag.
4. Välskött kommun
För att kommunen skall vara att-

raktiv för boende och näringsverksamhet krävs att kommunen
har en god service och till rimliga
kostnader. Detta förutsätter en ordnad kommunal ekonomi. Ett mödosamt arbete pågår sedan krisåret
1999 i syfte att stabilisera kommunens ekonomi för att skapa det ekonomiska utrymme som krävs för att
kunna tillhandahålla en prisvärd
kommunal service.
I näringslivet har man sedan länge
arbetat med kvalitetsfrågor och fler
och fler företag ISO-certifierar sin
verksamhet. De förekommande
kvalitetsnormerna har hittills varit
svåra att tillämpa på kommunal
verksamhet. Nu har ett system kallat ”Klagomålshantering” utarbetats under medverkan av Svenska
Kommunförbundet. Kils kommun
kommer att införa detta system vilket kommer att medföra att vi
framöver kommer att aktivt fråga
efter både negativa och positiva
synpunkter på vår verksamhet. På
detta sätt hoppas vi kunna fånga
upp sådant som är mindre bra och
härigenom kunna förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
5. Kommunprofilen
I dagens mediasamhälle är det viktigare än någonsin att kunna marknadsföra sig. Det räcker inte att endast vara bra. Man måste också se
till att synas och höras trots allt det
mediabrus som ständigt finns
runtom oss.
Dessa fem strategiska frågor kommer kommunens politiker och
tjänstemän att arbeta intensivt med
de kommande åren. Kommunens
förutsättningar är goda, men resultaten kommer inte av sig själva.
Rolf Lundberg
Kommunchef
tfn 0554-191 13
rolf.lundberg@kil.se

I nästa del kommer den kommunala valorganisationen att presenteras närmare.

