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I skrivande stund är det 2 veckor kvar till valet och valrörelsen är i full gång.
Åsikterna är många och debatterna duggar tätt i media. Jag har ingen aning
om hur det kommer att gå men det är klart att jag hoppas på valseger både
här, i landsting och riksdag. När ni läser detta vet ni hur det gick.

FOTO : TORD OHLSSON

FOTO : ROGER KVARNLÖV

Efter både enkät från SCB och undersökning i NWT visar det sig att de
flesta Kilsbor trivs bra. Inte så konstigt tycker jag, vi har en fin kommun att
verka och bo i, och närheten till allt och alla är slående. Kommunikationer,
föreningsliv och näringsliv bildar ett intimt nätverk för oss Kilsbor att
finnas i. Även de framgångar som åstadkoms stärker sammanhållningen i
Kil, exempelvis tre medaljörer i ungdoms- och junior SM i friidrott; Philip
Lööv, Hanna Hermansson och Lisa Engman, SM-silver i lagmotocross och
två spelare i Värmlands TV-pucklag; André Larsson och Jonathan Ström.
De spelar i och för sig i FBK nu men de är kilspojkar.
FOTO : ROGER KVARNLÖV
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På landsbygden pågår ett projekt som ska möjliggöra för alla hushåll att
koppla upp sig på fiber – ”Fiber till byn”. Det är en nätuppkoppling som
är snabbare och säkrare än telelinjerna. Detta hoppas vi kan leda till att
hela kommunen har tillgång till bredband vilket blir allt viktigare i dagens
samhälle.
I valrörelsen har vi besökt många arbetsplatser, både inom offentlig och
privat verksamhet. Det finns en otrolig bredd och hög kompetens i Kil vill
jag lova. Man upphör aldrig att förvånas vilka fantastiska jobb som utförs
i vår kommun med hela världen som marknad. Vill passa på att tacka alla
som tog sig tid för oss när vi hälsade på.
Årets Kil hela veckan avlöpte som vanligt med många roliga arrangemang
och stort engagemang från arrangörerna. Det är numera
ett varumärke som spritt sig vitt omkring. Hoppas
verkligen att det kommer att leva kvar länge, en
ljuspunkt under året.

Tips eller synpunkter
www.kil.se/skriv
www.kil.se/synpunkten
eller
Agneta Hultin Karlsson
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se

191 00
194 40
194 00
191 28
191 94
191 94
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Kil Hela Veckan
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Kil Hela Veckan 2010 (16-22 augusti) bjöd traditionsenligt på
många aktiviteter för både stora och små. Du som vill se fler
bilder från evenemanget kan gå in på www.kil.se/bildarkiv
och klicka dig vidare till Kil hela veckan.
I år fick vi hjälp från några Kilsbor som lämnat några av sina
bilder för publicering på webb och i tidningen. Tack till er som
skickade in bilder och tack till alla inblandade som gör att Kil
får en egen hel vecka per år!
FOTO : ING-MARI H.

Jag fick också förmånen att delta i invigningen av
Älvstrandens bildningscenter i Hagfors. Hagforsborna är att gratulera till en mycket fin skola med
modern teknik och modernt tänk i pedagogiken.
Funderingarna kring Sannerudsskolan fortsätter
och kommer snart att landa i ett beslut.
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

FOTO : ROGER KVARNLÖV

FOTO : TORD OHLSSON

KommunNytt

3

Unika utbildningar för småföretagare
Anna Kramer från Skoghall var en av de första som gick Affärskraft Värmlands utbildning i ekonomi för företagsledare. Sedan oktober
2008 driver hon klädbutiken The Dressingroom i Skoghall centrum, som erbjuder vardagsmode för kvinnor i alla åldrar.

Utbildning är otroligt viktigt
TEXT och FOTO : ROBERT RUNDBERGET, Handelskammaren i Värmland

Anna Kramer från Skoghall var en av de första som gick Affärskraft Värmlands utbildning i ekonomi för företagsledare. Sedan oktober
2008 driver hon klädbutiken The Dressingroom i Skoghall centrum, som erbjuder vardagsmode för kvinnor i alla åldrar.
Varför deltog du i Affärskraft Värmland?
– Jag tycker det är otroligt viktigt med utbildning för att jag ska
kunna fortsätta att utveckla min verksamhet. Dessutom var det
ett otroligt pris på den här utbildningen. Som småföretagare
vill jag få ut det mesta av varje krona och med hjälp av det
här projektet får både jag och mina två anställda en varsin
utbildning som är skapad särskilt för oss småföretagare.
Vad lärde du dig på kursen?
– Efter det här känner jag att jag kan ha en mer initierad dialog
med min revisor och bättre förstå ekonomiska termer och
rapporter. Men jag har också fått med mig lite verktyg så att
jag kan skruva på siffror och planering, vilket är inspirerande.
Hur var det att gå utbildningen med företagare från
andra branscher?
– Eftersom vi alla hade olika bakgrund skapades ett slags vidvinkelseende när vi delade med oss av våra egna erfarenheter.
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Mattias Ahlstedt, från Grant Thornton är också en duktig
kursledare, som styrde in oss i intressanta diskussioner. Jag
kan varmt rekommendera alla som driver ett litet företag att
gå den här kursen.

Kompetensutveckling ger tillväxt
Företag som kompetensutvecklar sin personal har
större tillväxt än andra. Enligt studien “Tillväxt
i Småföretag” som gjorts av Nutek (nuvarande
Tillväxtverket) är “företag som aktivt satsar på
kompetensutveckling överrepresenterade bland
företag som växer … 27% av företagen som
genomför kontinuerlig kompetensutveckling
har ökat antalet sysselsatta”. Samma siffra bland
övriga företag är 17%.

TEXT : ROBERT RUNDBERGET, Handelskammaren i Värmland

FOTO: DANIEL DAHLGREN

Nu kan du som driver företag med upp till nio anställda kompetensutveckla alla på företaget för 1000 kronor, genom att delta i
projektet Affärskraft Värmland. – Det här är en unik chans för värmländska småföretagare som vill öka sin konkurrenskraft. 125
företag, med totalt 470 anställda har redan anmält sig. Nu hoppas vi att Kilsföretagen nappar på erbjudandet, säger Frida Johansson, projektledare på Handelskammaren.
Kompetensutvecklingsprojektet Affärskraft Värmland drivs
av Handelskammaren, och erbjuder utbildningar inom marknadsföring, försäljning och juridik, men också inom chef- och
ledarskap, projektledning och ekonomi. Projektet finansieras
av Europeiska socialfonden och Region Värmland. Varje
företag som deltar får en utbildning per anställd och priset
för att utbilda alla på företaget är 1000 kronor, oavsett hur
många anställda du har. Enda kraven är att ditt företag funnits
i ett år, att företaget är din huvudsakliga sysselsättning och att
huvudkontoret finns i Värmland.
Nätverkande på köpet
– Vi erbjuder kunskap som alla småföretagare har nytta av,
oavsett bransch. Det är kunskap som hjälper dig utveckla din
verksamhet, fatta sundare beslut, se nya lösningar och fler
möjligheter. Dessutom får du chansen att nätverka och knyta
värdefulla kontakter längs vägen, menar Frida Johansson.
Kartläggning ingår
Utbildningarna är mellan två och fyra dagar långa och genomförs i grupper om cirka 10-12 personer. Alla utbildare
har mångårig erfarenhet av att undervisa inom sina ämnesområden.

– Men innan man går sin utbildning så får en person från varje
företag genomgå ett affärsutvecklingsseminarium på en halv
dag, som leds av en konsult. Då får man hjälp att kartlägga hur
man ligger till idag, var man vill vara om tre år, samt hur man
enklast kan ta sig till det önskade läget och vilken kompetens
man behöver, berättar Frida Johansson.
20 kursstarter per termin
Affärskraft Värmland startade 1 mars i år och kommer att
pågå i tre år. Under den tiden ska totalt 800 individer delta
i projektet.
– Det är många som ska utbildas och för att hinna med alla
kommer vi göra cirka 20 kursstarter varje termin. För att
försäkra oss om att vi håller hög kvalitet så utvärderar vi
löpande alla utbildningar. Hittills har vi genomfört kurser i
marknadsföring, ekonomi och projektledning, med genomgående goda omdömen på såväl lärare som kursinnehåll. De
flesta är mycket nöjda med den kurs de gått, berättar Frida.
Om du vill delta i projektet kan du anmäla dig på
www.affarskraftvarmland.se
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Uppvaktning av SM-medaljörer
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : CHRISTER ENGMAN

I samband med Kil hela veckans Caféprogram på bibliotekstorget den 21 augusti uppvaktade kommunalrådet Mikael
Johansson (S) Kils AIK friidrotts medaljörer från Ungdoms-SM.

Ungdoms-SM: Hanna Hermansson (flickor 15), silver på
300 m häck och brons på 300 m slätt.
Lisa Engman (flickor 16), guld i höjdhopp.
Junior-SM: Filip Lööv (pojkar 19), guld på 110 m häck.
Kils AIK friidrott och IF Göta arrangerade tävlingarna på
Sannerudsvallen och på Tingvalla under helgen 13-15 augusti.

Kils AIK friidrotts Ungdoms- och Junior-SM medaljörer: Hanna Hermanson,
Filip Lööv och Lisa Engman.

Ny och tillfällig teknisk chef
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON / TORD OHLSSON

Anders Johansson är teknisk chef i Kils kommun sedan 9 augusti. Han har egentligen gått i pension men ställer upp tillfälligt tills
kommunen har rekryterat en ny teknisk chef, dock längst till och med april 2011 enligt avtalet med Kils kommun.

2010
TEXT : MAGNUS NORDSTRÖM, KILS ORIENTERINGSKLUBB

I KommunNytt 1 - 2010 presenterade Kils Orienteringsklubb tillsammans med Kils kommun en karta med 40 kontroller att besöka
i området Frykstahöjden - Lövenstrand. När vi summerar antalet inlämnade startkort har 37 personer besökt minst 5 kontroller.
Spåren i terrängen fram till några av kontrollerna antyder att ännu fler har tagit chansen att delta utom tävlan.
I utlottningen av priser har vi dragit följande vinnare:

Den sista april i år gick Anders Johansson i pension från Eda
kommun, efter 32 år inom tekniska förvaltningen och 15 år
som teknisk chef. Det är alltså en rutinerad man som har
tjänsten som teknisk chef.
– Min fru går i pension om ett år så tack vare erbjudandet från
Kils kommun kan vi nu gå i pension samtidigt. Jag arbetar två
dagar i veckan i Kil men från 1 oktober kommer jag i huvudsak
att arbeta i Kil måndag, tisdag och onsdag. Det kan hända att
jag får lägga om arbetsdagarna någon vecka eftersom jag på
övrig tid är VD i fjärrvärmebolaget Eda Energi.

3 st Helkroppsmassage hos Ulla Nilsson (värde 500 kr/st)
Jacob Ruhe
Manfred Padel
Eva Malm

Berätta om dina arbetsuppgifter
– Just nu ägnar jag mycket tid till planering och uppföljning
av budget men det är mycket annat på gång också. Vi ser över
drift och underhåll av vatten och avlopp (VA) och måste ta itu
med våra internhyror. Det är viktigt att vi får kostnadstäckning för att klara framtida underhållsbehov både inom VA
och fastigheter. Vi planerar för gång- och cykelvägar inom
tätorterna och handikappanpassar offentliga byggnader och
platser enligt nya lagkrav.

5 st böcker av Henry Nilsson, Pass 23 eller Bunker 145
Ulrika Hargefors
Leif Björk
Mauri Järvenpä
Saga och Judith Berglund
Lars-Göran Odheim

Vad innebär det?
– Det innebär att vi avhjälper enklare hinder bland annat
genom att handikappmarkera ytor på Storgatan för att göra
det lättare för rörelsehindrade och synskadade att se och känna
sig fram. Trafikverket (f.d. Banverket) arbetar även de med
handikappanpassningar vid stationen i Kil. Vi jobbar också

2 st Weekend optimal på Selma Spa för en person (värde 3 825 kr/st)
Ulla Carlstedt
Ola Perman
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hårt för att åstadkomma energibesparingar inom fastigheter
och gatubelysning för att spara miljö och pengar.
Vilka reflektioner gör du när du tänker på Kil?
– Kil har stora intressanta projekt på gång bland annat förbättrad avloppsrening genom tillbyggnad av avloppsreningsverket
för kväverening och en eventuell om- eller tillbyggnad av
Sannerudsskolan.
Vad skulle du vilja göra Kilsborna mer medvetna om?
– Vi har, efter Karlstad, länets billigaste VA-taxa. En genomsnittsfamilj i en normalvilla i Kil betalar cirka 15 kronor per
dygn för vatten och avlopp. Det är ju en bra och låg taxa men
den täcker bara 96 % av våra kostnader. Det gör att vi inte har
pengar till underhåll av vårt vatten- och avloppsnät. För att få
kostnadstäckning och möjlighet att underhålla ledningsnäten
bör vi höja taxan med 10 %, något som jag har föreslagit
tekniska nämnden
Du och ordföranden i tekniska nämnden har samma
namn. Lite förvirrande?
– Det är inte första gången jag råkar på någon som heter
Anders Johansson och jag tror inte det ska ställa till problem.
Om någon vill mejla mig är det i alla fall bra att veta att jag
har anders.johansson2@kil.se. Nämndens ordförande har
ingen siffra i sin e-postadress.

KommunNytt
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Mons Backe växer

Tack för i år grisar och får

TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

De besökare som trotsade regnet och kylan vid visningen av Mons Backe, den 25 september, fick träffa en glad och kunnig skara
utställare. Representanter från åtta olika företag och kommunen svarade på frågor och berättade om hustyper, barnomsorg, TV och
bredband, fjärrvärme och detaljplanefrågor.

Lördagen den 25 september hämtade Torbjörn Carlström och Cia Storhulte hem sina grisar och får från Lövenstrands naturområde.
Besökarna fick korv, bröd och festis av kostenheten i Kil.

En av husleverantörerna visade ett av sina hus, ett populärt
inslag denna regniga lördag.
Idag är sju tomter lediga, sex bebyggda och arton förhandsbokade och Nybyggarna håller på med sin sista etapp
bostadsrätter.
– Sedan en tid tillbaka kan kommunen tillåta avvikelser till
detaljplanen. Det gör det lättare att bygga och har ökat intresset
markant för området, säger Jan-Erik Larsson, Haglunds fastighetsbyrå, som på uppdrag av Kils kommun säljer tomterna.
De grisar och får som betat i Lövenstrands naturområde var
svårflirtade när det gällde att gå in i de djurtransporter som
skulle ta dem hem. Ett bevis för att de har trivts bra i området!?
Grisarna har i alla fall växt ordentligt under sommaren, från
30 kg till 100-120 kg. Djuren har varit ett populärt inslag
åtminstone om man får tro kommentarerna i gästboken. Läs
mer om dem i artikeln bredvid.
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De tretton grisarna har bökat i den den stora hagen och de
sex fåren i den lilla. Syftet, med att ha djur i området, är att
på ett naturligt sätt hålla markerna öppna enligt intentionerna
i Grön trivselplan för Lövenstrand.

•
•
•

Det är tredje året vi har djur i området och väldigt många
Kilsbor och andra besöker området. Några promenerar, en del
med sina hundar, andra använder stigarna för motionsträning
och en del slår sig ned vid grillplatsen för att grilla eller på
bänkarna vid dammen för att njuta av omgivningar.

•
•
•
•

Vi har fått många positiva kommentarer via gästboken i Lövenstrands naturområde. I början av säsongen var djuren lite
skygga men blev efterhand alltmer nyfikna på de tvåbenta besökarna. Här kommer några av gästbokens 400 kommentarer.
•
•
•

”Nu är vi på besök med gäster från Dalarna. Vi skulle se
på grisar men var är dom?
”Idag såg vi 6 andungar plus en andmamma simma i
dammen. Kul!”
”Vi er her å besøker farmor og farfar. Vi har gått lenge

•
•

og jeg er sliten.”
”Vi var på orientering och har funnit alla 40 kontrollerna.”
”Nyinflyttade på Dikarstorp har vi tagit en promenad i
Lövenstrand. Det lär bli fler, mycket fint!”
”Härligt fikaställa och gulliga djur. Hit ska vi komma
fler gånger.”
”Många rosor till Kils kommun för detta initiativ.”
”En skön cykeltur för att hälsa på grisarna och fåren.”
”Semester hemma från Santa Monica, USA. Roligt att
se grisar och får.”
”Vi var här för att kika på grisarna, men de var bra på
att gömma sig.”
”Fina grisar. /Gänget från Tidaholm.”
”Saludo a las ovejas y a los chanchos desde Ecuador. Que
hermoso bosque.” (Hälsningar från Ecuador till fåren
och grisarna. Vilken vacker skog.)

Vi hoppas på fina höst- och vinterdagar och att ännu fler
upptäcker Lövenstrands naturområde. Nästa vår/sommar har
vi förhoppningar om att kunna släppa ut fler grisar och får.

KommunNytt
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Dramatiskt val till kommunfullmäktige i Kil
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

ILLUSTRATIONER: TORD OHLSSON

Röster i procent
45 %

Länsstyrelsens slutliga rösträkning av valet till kommunfullmäktige visade att det blev oavgjort mellan alliansen (17 mandat) och
de rödgröna (17 mandat) med Sverigedemokraterna som vågmästare (1 mandat). Vilka som nu ska bestämma i Kil återstår att se.
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Mandatfördelning
16

Varje år under någon av terminens sista dagar har Sannerudsskolan dragkamp mellan mentorer och niorna. En jämn dragkamp blev också valet.
Foto: Kerstin Bergqvist.

Den 4 november ska det nya fullmäktige utses och fram till
dess ska partierna ha bestämt sig. Det finns några tänkbara
scenarier men den person/parti som får ordförandeposten i
fullmäktige får utslagsröst och kan på det sättet avgöra många
frågor, om inte Sverigedemokraterna får någon ledamot i
fullmäktige. Om någon av deras ”handskrivna kandidater”
tackar ja till en plats i fullmäktige blir det SD som får en vågmästarroll och istället kan avgöra många frågor i fullmäktige.
Länsstyrelsen håller just nu, när denna artikel skrivs, på att
kontrollera de namn som finns på SDs valsedlar för Kil.
Aldrig tidigare har det varit så jämnt vid mandatfördelningen.
Två röster till för vänsterpartiet hade gett dem ett mandat ytterligare och de rödgröna majoritet i Kils kommunfullmäktige.
Vem som blir vårt nästa kommunalråd (kommunstyrelsens
ordförande) kommer att avgöras av det nya fullmäktige precis
som övriga förtroendeposter i styrelser och nämnder.
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Av 9208 röstberättigade i Kil valde 7659 att rösta i kommunalvalet. Valet 2006 deltog 80,87 % av de röstberättigade och
2010 83,18 % av de röstberättigade. Det är en ökning med
2,31 % jämfört med i valet 2006.
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Som diagrammet ”Mandatfördelning” visar får de två stora blocken lika många mandat, nämligen 17. Sverigedemokraterna har i dagsläget en vågmästarroll och kan avgöra
många frågor i fullmäktige om inte de övriga partierna kommer överens över blockgränserna.
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Foto: AGNETA HULTIN

DIN VÅRDCENTRAL
Distriktssköterskemottagningen
Vårdcentralen Kil

Är du över 45 år?

Behöver du stöd vid rökstopp?

Då har du hunnit andas in både det ena och det andra. Nu kan
du testa din andning hos oss.

Kontakta Ingvor Berg eller Ann-Sophie Persson, telf 055442110.
Vårt mål är ett rökfritt Kil!

Du som
• röker
• slutat röka men rökt minst tio år före rökstopp
• eller fyllt 45 år
Bild på barn som leker i förskolans hjärta (leklokal mitt i byggnaden). Kom på invigningen eller öppet hus så får du se hur det ser ut på riktigt.

Nya skogsgläntan - invigning och öppet hus
TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Nu är verksamheterna igång på Nya Skogsgläntan och det är dags för invigning och öppet hus. Du är välkommen på invigning
fredagen 29 oktober klockan 10.00 och öppet hus lördagen den 30 oktober klockan 12.00-14.00
Den nya förskolan är en av de första förskolorna i landet som
byggs som lågenergihus, det vill säga ett hus med mycket låg
energiförbrukning och som till stor del värms upp av de människor och den utrustning som finns i huset. Ett vattenburet
golvvärmesystem är kopplat till fjärrvärmen för att garantera
att huset ska vara varmt även under kallare perioder.

Även pedagogiken har fått ett lyft då personalen under byggnationstiden fortbildat sig i Reggio Emilia pedagogik. Pedagogiken går bland annat ut på att jobba med olika uttryckssätt
”hela kroppen ska va med”. Därför har nya Skogsgläntan stora
gemensamma utrymmen där man kan jobba över avdelningsgränserna i till exempel ateljeer och kök.
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Tidsbeställning behöver inte göras.
Anmälan i receptionen. Kostnad 100 kr, ingår i högkostnadsskyddet.

Vaccinationsstart är beräknad till mitten av oktober.
Vaccination kommer att äga rum i Familjecentralens lokaler
med ingång från Vårdcentralens baksida.
Mera information kommer att finnas på vår hemsida www.liv.
se/vckil, anslag i Vårdcentralens väntrum samt Liv-journalen
i VF och NWT.
Ha en skön och aktiv höst!
Personalen Vårdcentralen i Kil

Dagcenter flyttar- Måsen blir Dungen

– Egentligen kan man kalla byggnaden för ett passivhus eftersom den köpta energin till byggnaden får vara max 50kwh per
kvm och det räknar vi med att klara, säger Sandra.
Den nya förskolan har sex avdelningar jämfört med gårdagens
fyra. Det ger 36 nya förskoleplatser i Kil. Kils kommun har
byggt den nya förskolan tillsammans med NCC och Sweco
Arkitekter.

Vi på vårdcentralen vill ge dig en möjlighet att testa hur dina
lungor mår.
• Från den 5 oktober erbjuder vi enkelt lungtest på tisdagar
klockan 13.00-14.00.
• Onsdagen 3 november klockan 08.00-16.00 erbjuder vi
enkelt lungtest.

Årets vaccination mot influensa

TEXT : AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554 - 191 45

Den dagliga verksamheten Måsen flyttar den 1 oktober från Gärdesgatan till nya lokaler på Grinnemogatan 14 på Karlslund. Verksamheten byter namn till Dungen.

Skogsgläntans förskolebarn tog det första spadtaget den 17 september
2009. Lite mindre än ett år senare är alltså verksamheterna i full gång.
Under byggtiden var verksamheterna kvar i den gamla Skogsgläntan som
revs när barn och pedagoger tog den nya i besittning.
På platsen där den gamla förskolan fanns står idag lekutrustning som
barnen använder.

Målet för verksamheten är att skapa sysselsättning som stärker
den personliga utvecklingen genom individuella aktiviteter
och sysselsättningar som inriktar sig på små arbetsgrupper
både internt som externt.
-Vi kommer att erbjuda träning och sinnesstimulans på
Dungen och vi ska ha hantverksinriktningar där vi tillverkar
saker som vi ska sälja i vår butik Kilsreturen på Storgatan,
säger enhetschef Monica Hjelte.

Vi ska etablera kontakter med Kilsföretag för att ha möjlighet
att kunna erbjuda externa arbetsuppgifter.
Återbruksbutiken
Återbruket har en second hand butik på Långgatan 69. De
säljer begagnade möbler och andra saker som allmänheten
skänker. Öppet för kunder på onsdagar och torsdagar klockan
13.00 – 15.00. Välkommen!

KommunNytt
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Unik kartläggning av sjuksköterskornas arbetstid
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Socialförvaltningen i Kil har under två veckor gjort en unik kartläggning av sjuksköterskornas arbetstid. Den visar att en sjuksköterska
i Kil ägnar 24 % av tiden åt renodlade sjuksköterskeuppgifter, det vill säga sådant de flesta tror att en sköterska gör. Nästan lika
mycket tid, 22 %, går åt till dokumentation och administration.
– Vi är den första kommunen i Sverige som gör en sådan här
mätning så vi har inga andra att jämföra med men resultatet är
intressant. Det visar att en sjuksköterska utför väldigt många
fler uppgifter än vad gemene man tror, säger Annika Nilsson
som är Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) i Kils
kommun och den som ansvarar för mätningen.

vården i Kil är bra och att kartläggningen är ett bra underlag
till fortsatt utveckling.
Kartläggningens resultat av sjuksköterskornas
fördelning av arbetstid
•

dokumentation/administration 22 % t ex omvårdnadsjournal

Genom mätningen ville socialförvaltningen i Kil bland annat ta
reda på hur mycket av tiden som
kommer vårdtagarna till del och
hur sjuksköterskorna fördelar sin
tid på olika arbetsuppgifter vardagar, kvällar, helger och nätter.

•

kontakter 18 %

•

specifika omvårdnadsåtgärder 14 % t ex sårvård, injektioner

•

läkemedelshantering 10 % t ex dosettdelning

•

färdtid 8 % all förflyttning mellan vårdtagare

•

annat arbete 7 % t ex förrådshantering, facklig tid

•

planering/ledning 6 % t ex vårdplanering, arbetsplatsträffar

•

SoL-insatser 5 % t ex omvårdnadsinsatser

– Eftersom dokumentationen tar
så mycket tid ska vi nu se vad
vi kan göra för att sköterskorna
ska få mer tid åt vårdtagarna. Vi
kommer att göra regelbundna uppföljningar för att se att vi
är på rätt väg, berättar Annika Nilsson som konstaterar att

•

delegering/handledning/utbildning 4 %

•

forskning/utveckling 3 %

•

förskrivning 1 % t ex läkemedels-, inkontinensförskrivning

•

väntetid utan vårdtagare 1 % t ex telefonkö

•

väntetid med vårdtagare <1 %

TEXT och FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554 - 191 45

Inom vård- och omsorgssektorn i Sverige har de flesta under lång tid arbetat deltid, även de som önskat arbeta heltid. Så har det
även varit i Kil, men nu ska det bli ändring på det.

Ylva Ericsson Andersson anställdes i april 2010 som projektledare under ett år för att sätta igång bemanningsprojektet.
- Deltidsarbete kommer att vara något man själv väljer, vill
man jobba heltid ska man få möjlighet att göra det, säger Ylva.
Projektet bygger på att personalen själva till stor del täcker
upp för frånvaro. Ett datasystem ser till att detta fungerar och
att bemanningsbehovet på varje arbetsställe tillgodoses.
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Bredband till landsbygden
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

I Kils kommun finns det idag tre föreningar, Högboda, Frykerud och Nilsby/Stora Kil, som jobbar för att bygga egna fibernät med
tjänster som bredband, kabel-TV, IP-TV och IP-telefoni. Just nu satsar föreningarna på att informera för att få in nya medlemmar så
att de kan börja projektera.
– Det här är en rejäl satsning som kommer att göra landsbygden ännu mer attraktiv och framtidssäkrad. Det ger bättre
möjligheter att sköta saker hemifrån och tillgång till den allra
senaste tekniken, även för oss som bor utanför tätorten, säger
Anette Åhlén från fiberföreningen i Frykerud.

Hur mycket vill du jobba

Från och med 11 oktober ges tillsvidareanställd personal inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade möjlighet att själva
önska vilken sysselsättningsgrad de vill ha.

Nästa informations-/
föreningsmöte är i
Högboda Folkets Hus
21 oktober klockan 19.

- Detta ger alla berörda brukare
i kommunen en kvalitetssäkring
eftersom antalet korttidsvikarier
kan minskas och ersättas med
egen känd personal, säger Ylva.
Sanneruds särskilda boende är
först ut. De startar med önskade
sysselsättningsgrader enligt projektmodellen den 11 oktober.
Alla berörda enheter är planerade
att vara igång den 3 januari 2011.

Samverkan i Regionen
Region Värmland och de värmländska kommunerna har startat
ett projekt för att ta reda på hur man ska hantera de kommunala
stamnäten bland annat för att kunna möta upp och samverka
med ”Fiber till Byns” utveckling. Detta är viktigt för att kunna
ansluta den ökande volymen byanät och för att kommunerna i
Värmland ska kunna förstärka sin bredbandsstruktur.

Vilka är då fördelarna med fibernät på landsbygden
– Fördelarna är många. Vi får en ny infrastruktur som kan
hantera framtidens krav på tjänster och utbud. Priserna blir
lägre och tjänsterna fler eftersom de konkurrensutsätts i ett
öppet nät med flera leverantörer. Tjänsterna vi pratar om är
bredband upp till 100Mbit, kabel-TV och IP-TV med HDkanaler och IP-telefoni, berättar Anette.

Hur får jag reda på mer
– Hör av dig till någon av kontaktpersonerna så berättar vi
mer eller bokar ett möte där vi går igenom vad det innebär
för dig. Du kan också få mer information på www.anslutkil.
nu, säger Anette.

Liknande fibersatsningar på andra orter i närheten
I Karlstadsregionen har det bildats 10 stycken föreningar som ,
inom en snar framtid, är på gång att bygga sina egna nät. Runt
om i landet har liknande projekt genomförts de senaste åren.
– Därifrån kommer enbart positiva röster och många vittnar
om hur det enkla livet ”på landet” har blivit ännu mer bekvämt,
konstaterar Anette.

Kontaktpersoner
• Högboda: Bertil Ottoson, 0707-81 22 18
bertil@anslutkil.nu
• Frykerud: Anette Åhlén, 0705-22 77 06
anette@anslutkil.nu
• Nilsby/St Kil: Hans Eriksson, 0730-22 22 12
hans@anslutkil.nu

KommunNytt
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Kom ihåg att mäta radon i
ditt hus!
Radon syns inte och luktar inte men kan
ändå finnas i huset. Alla bör därför mäta
radonhalten i sina hus. En radonmätning
är lätt att göra och kostar cirka 300 kronor. Säsongen för mätningen börjar den
1 oktober. Vänd dig gärna till miljö- och
byggnadsförvaltningen vid beställning
av mätdosor, telefon 0554-191 59.

Varning för falska radonbesiktningfaktoror
Bluffakurorna är en ”påminnelse” av en
faktura och innehåller hot om inkasso
för ”obligatorisk radonbesiktning”. Bolaget bakom bluffen är ”Rosin Montage
i Färila AB” med telefon 076-811 44
09 och besöksadress Uravägen 20, 820
41 Färila. Strålsäkerhetsmyndigheten
uppmanar alla som får en sådan faktura
att göra en polisanmälan.

Folkbokföring på lägenhet
Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera folkbokföringen
med lägenhetsnummer. Detta innebär
att du som bor i ett hus med mer än
en lägenhet (flerbostadshus) ska vara
folkbokförd på lägenhet i stället för, som
i dag, bara på fastighet.
Anledningen till att Skatteverket har fått
uppdraget är för att det behövs statistik
om hur vi bor för att få bra underlag
för planering av vårt samhälle. EU har
även beslutat att alla medlemsstater ska
medverka i en europeisk insamling av
uppgifter om hushåll och bostäder.
Under tiden september 2010 till mars
2011 skickar Skatteverket ut brev till
boende i flerbostadshus. I brevet frågas
efter det nya fyrsiffriga lägenhetsnumret. I en familj adresseras brevet till den
äldste familjemedlemmen.
Mer information hittar du på www.skatteverket.se.

16

KommunNytt

I år satsar vi extra på enskilda vägar

TV-pucken i Kil

Snart erbjuder vi autogiro

TEXT : THERESE JÄGER 0554 - 193 99

TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Det är många Kilsbor som vill betala
fakturor från Kils kommun via autogiro.
Under hösten 2010 startar vi arbetet
med att införa autogiro. Vi börjar med
fakturor för verksamheterna barnomsorg
och äldreomsorg och återkommer med
mer information när du som vill kan
börja betala via autogiro.

FOTO : TORD OHLSSON

Kils kommun ansvarar för drift och underhåll av 20 mil enskilda vägar, mestadels grusvägar.
I år satsar vi 3,5 miljoner kronor på dessa vägar vilket innebär att vi dikar, grusar och gör
en del förstärkningsåtgärder.

Onsdag 8-10 september spelades TV-pucken i Kil. Dalarna, Blekinge, Stockholm RÖD,
Östergötland, Västmanland och Hälsingland gjorde upp i Sannerudshallen.

Vägarna har ett stort underhållsbehov men
extra pengar från både kommunen och
Trafikverket gör att vi i år har kommit en
bit på väg. Det här gör vi under året.
•

•
•

•

•
•
•

Vi dikar och grusar väg 443 Ö Bondestad – Tolita, väg 433 Frykåsens
station – Kammersrud och väg 552
Ölserud – Grimstad.
Vi dikar väg 636 Ö Glänne – Hökerudsmyren.
Vi grusar väg 560 Lene –Åsen, väg
560 Lene- Lene gård och väg 269
Lene - Bodatorp
Vi dikar och förstärker väg 715
Trångstad – Frykforsen, väg 226 Lene
- Högvalta (förstärkning av 3,5 km väg
med infräsning av makadam), väg 478 Tröstad – Dedetta, väg 432 Klaxås – Tomta
och väg 361 Hallåsen - Rörbäcken (förstärkning av del av väg).
Vi asfalterar väg 357 Sunnanå - Skårbol (lappning av befintlig beläggning).
Vi dikar, förstärker och ytbehandlar väg 1554 Fryksta – Äng.
Vi höjdröjer (tar bort skymmande grenar) på följande vägar: Gönäs, Rinnefors,
Smedserud, Lene,Torestad - Gunnarsbytorp, Rennstad - Tröstad, Bodetta, Sandviken,
Hökerud och Bonäs.

Aerobatik i den högre skolan
TEXT och FOTO : LEO ELANDER

Välkommen att träffa Emanuel och hans
klubbkamrater i Fageråshallen, från och
med oktober på lördagar från kl 18.00.

Järnvägen mellan Fryken och Klarälven
betraktas som Sveriges första järnväg
för persontrafik. Finns det underlag
för att starta en intressegrupp/förening/
sällskap eller liknande?
Kontakta Håkan Hedlund på Kils kommun om du är intresserad eller vill veta
mer, 0554-191 49.
TV-pucken i Sannerudshallen. Stockholm RÖD och Östergötland klara för tekning

Värmland slutade på en åttondeplats. I det värmländska laget fanns Jonathan Ström och
André Larsson med. De spelar nu i Färjestad men kommer från Kils AIK hockey.

Nu försvinner 75-wattarna

Om ett år sker nästa steg då även klara 60
watts glödlampor blir förbjudna. År 2012
utökas förbudet till klara 40, 25 och 15 watts
glödlampor. Istället är det meningen att vi
ska använda de energisnåla alternativ som
finns på marknaden. Idag finns ett flertal
olika modeller att välja mellan.
Nu har Kils modellklubb inte bara en utan två
landslagsmän i modellflyg. Helikopterpilot Anders
Sandberg som representerade Sverige vid tävlingar i
USA i sommar får nästa år sällskap av Emanuel Fantini.

När ska man ha vinterdäck

Forshaga, Hammarö, och Kristinehamn tog hand om var sin grupp och de bästa lagen gick
till slutspel i Löfbergs Lila Arena. I finalen vann Stockholm RÖD över Småland.

Nu är det dags för fas två när det gäller att fasa ut de klassiska glödlamporna, vilket innebär
att det är förbjudet att importera klara glödlampor på 75 W eller mer. Glödlampor som redan
finns i butikerna får dock säljas.

Emanuel Fantini, Kils modellklubbs makalösa pilot gjorde det igen. 14-åringen
vann även sista deltävlingen i Helsingborg.
Emanuel har vunnit alla tävlingar han
deltagit i 2010 på maximala poäng och
därmed förstås totalseger i IMAC-cupen
(International Miniature Aerobatics Club).
Från absoluta debuten med ett träningsplan
på Skållerudsfältet 2007 är han nu både
landslagsman och klar för Elitklassen 2011.

Vill du engagera dig i FRYKSTA - CLARA ELF JERNVÄG

Vi på Energirådgivningen svarar gärna
på dina frågor och ger dig råd om energismarta alternativ. Vår besöksadress är
Industrigatan 1, men ring gärna innan, så
vi gemensamt kan bestämma en tid. Vi har
telefontid på tisdagar och onsdagar, klockan

10 – 15, telefon 0554-194 14. Läs mer på
www.kil.se/energiradgivningen.

Det är krav på vinterdäck mellan den
1 december och den 31 mars vid vinterväglag. Drar du släpvagn efter så gäller
kravet även denna. Mönsterdjupet på
personbilars däck ska vara minst 3 mm.
Dubbade däck får man ha mellan den 1
oktober och den 15 april. Dubbdäck får
användas även under annan tid, om det
är eller befaras bli vinterväglag. Annars
är det ej tillåtet övriga delar av året.
Tips:
• Se till att ha de bästa däcken på
bakre hjulen på bilen eftersom
det minskar risken för sladd vid
bromsningar och i svängar. Detta
gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.
• När du inte använder däcken bör de
förvaras där det är mörkt, torrt och
svalt för längsta livslängd

KommunNytt
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Hjälp Världens Barn
TEXT: AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554 - 191 45

Förra året var Kils kommun en av de sämsta kommunerna i landet att skänka pengar till Världens Barn insamlingen. Vi kom
på plats 267 av 290 medverkande kommuner. I år hoppas vi att vi kan förändra detta och verkligen visa vad Kil går för.
Lördagarna 9 och 16 oktober kommer personer från Diakonia, PMU InterLife, Lions Club Kil, Röda korset och
Svenska Kyrkan finnas med insamlingsbössor runt om i Kil.

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är Sveriges största kampanj för insamling av
bistånd till utsatta barn runt om i världen.
Kampanjen startades av Radiohjälpen 1997 och omfattar en
Riksinsamling där tolv humanitära hjälporganisationer gör
en gemensam kraftsamling för att uppmana var och en av oss
att ge sitt bidrag.
Riksinsamlingen pågår hela året men uppmärksammas i
och med den stora Riksinsamlingsdagen, den 9 oktober, då
närmare 40 000 frivilliga svenskar samlar in pengar på gator
och torg.

Den pågående Riksinsamlingen är samtidigt en tävling mellan
Sveriges kommuner och län om vem som samlar in mest.
Förra årets insamling bidrog med stöd till över 100 olika
projekt i 43 olika länder.
De tolv ideella organisationerna bakom insamlingen
är:
Afrikagrupperna, Diakonia, Erikshjälpen, Hoppets Stjärna,
Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Kooperation Utan Gränser, Lions, PMU InterLife, Svenska kyrkan
(f d Lutherhjälpen), Radiohjälpen, Rädda Barnen, Röda
Korset. Källa: svt.se/varldensbarn

Ny dynamisk hemtjänstorganisation
TEXT och FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554 - 191 45

Från och med den 6 juni har hemtjänsten i Kils kommun en
ny organisation enligt följande
• en arbetsgrupp för de brukare som bor på Hantverkaren
och Smeden
• en arbetsgrupp som cyklar och går inom centrala Kil
• en arbetsgrupp som är bilburen för ytterområden i Kil
• och en arbetsgrupp som är bilburen i landsbygdsområdet.
– Grundtanken är att vi ska använda resurserna där de bäst
behövs. Eftersom brukarens behov av hemtjänst förändras över
tid måste vi vara flexibla och arbeta där vi behövs mest. En

sådan här verksamhet måste vara dynamisk, säger enhetschef
Sofia Sjökvist.
Planerade effekter
• flexibel verksamhet
• resurser på rätt ställe
• jämnare arbetsfördelning
• samsyn
• mindre bilåkande i centrala Kil värnar miljön
• samt ökad trygghet för brukarna.

Lyckliga fiskare trots vädret

Kils kommun

Årets gäddfestival, den sjuttonde i ordningen, anordnad av Kils
sportfiskeklubb vanns för tredje året i rad av lag Pike 2000
som fångade drygt 25 kilo gädda som släpptes tillbaka (catch
and release).
Två rekord kunde noteras. Av 170 startande lag fick 118 fisk
och team Arnesson från Kil drog upp gäddfestivalens största
gädda genom tiderna, ett frykenmoster på över 16 kilo.
På grund av vädret blev inte starten så spektakulär som den
brukar vara. Vågorna gjorde att de mindre båtarna väntade lite
tills de värsta fartvidundren hade gasat sig ut på böljan den blå.
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SVARSPOST
Kontonummer 650017800
Sociala medier
Team Mosbricka, nöjda trots vädret, slutade på en 23:e plats med sina 11
216 gram gädda. Foto: Elis Wessmark

665 23 Kil
KommunNytt
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Hur social ska en kommun vara
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Hur kan en kommun använda sociala medier på ett bra sätt? Vilket mervärde ger det invånarna och kommunen? Vilka risker finns
med att använda sociala medier? Det är tre av många frågor som många kommuner idag söker svar på. Jag skulle vilja ha din
hjälp med att få svar på frågorna.
Du får gärna gå in på www.kil.se/mittsvar och svara på sju
frågor för att ge oss större kunskap om hur vi kan använda
sociala medier. Du kan också posta svarsformuläret nedan
eller lämna det i kommunhusets reception/brevlåda.

Kils kommuns Twitter-sida
har idag 58 följare. Några
få av dem är Kilsbor. Ju
fler Kilsbor som följer vår
Twittersida desto snabbare
kommer de att kunna sprida
vidare information om eventuella olyckor och krishändelser.

Kils kommun har börjat Twittra
Den 14 december 2009 startade jag en Twittersida för Kils
kommun. Twitter är en sorts miniblogg där man kan skriva
max 140 tecken i respektive inlägg. Den som har Twitter
väljer vilka andra Twittrare den vill följa och får på så sätt
deras inlägg. Man kan använda datorn och sin mobiltelefon
för att skriva och läsa. Ett snabbt sätt att sprida information,
ställa frågor med mera. Det fanns tre anledningar till att vi
startade en twittersida för Kils kommun.
• Vi ville säkra adressen www.twitter.com/kilskommun.
• Vi ville se om det går att använda Twitter som en kanal
för att snabbt kunna sprida information till medborgarna
vid olyckor, kriser och liknande.
• Vi ville använda Twitter som ett komplement till våra
vanliga informationskanaler.

Nästa KommunNytt ger vi ut den 23 december. Jag kommer
då att redovisa svaren på frågorna och hur många nya följare
vi fått på Twitter.

Statistik
• 50 miljoner inlägg om dagen på Twitter (feb 2010).
• 550 000 användare av Twitter totalt i Sverige.
• 4 miljoner svenskar mellan 3 – 97 år använder
Facebook.

&
1. Vilka sociala medier använder du?
Twitter

Facebook

MySpace

Andra

Bloggar

2. Tycker du att Kils kommun ska använda sociala medier?

Inga alls
Ja

Nej

3. Vilka sociala medier tycker du att Kils kommun ska använda?
Twitter

Facebook

MySpace

Bloggar

Andra

Inga alls

4. Hur skulle du vilja att vi använder de sociala media du valde i förra frågan och varför?

5. Bostadsort:
6. Ålder:

< 16

Kil

Närliggande kommun
16-19

20-29

30-39

Annan Värmländsk ort
40-49

50-65

Annan ort

> 65

7. Ange din e-postadress/telefonnummer/adress om du vill delta i utlottning av vattenflaskor.

