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Sid 2

Ledare

Efter tolv år som kommunalråd är det dags att tacka för mig. Den 31 decem-

Sid 3

Smått och gott om Kil

ber 2018 lämnar jag över ordförandeklubban till Anders Johansson.

Sid 4

Föräldradialogen

Sid 5

Samtal om sex och samlevnad

Under dessa år har jag träffat otroligt många människor i möten, evene-

Sid 6

Nilsbys landsbygdspengar

mang, på stan, i affärer och i telefonsamtal. Det har gett mig minnen för

Sid 7

Förslag om ny skola

livet och erfarenheter inom en mängd områden. Jag har lärt mig ofantligt

Sid 8-9

Nu är torget invigt

mycket om hur människor har det, hur samhället fungerar och ibland inte

Sid 10-11 Så klarade vi målen 2015-2018

fungerar, men framför allt vilket stort engagemang och stor kompetens som

Sid 12

Nya kommunfullmäktige

Sid 13

Näringsliv och företagsbesök

Sid 14

Anslagstavlan, hänt sen sist

Jag är stolt och glad över det vi har gjort. Vi har stärkt ekonomin, klättrat i

Sid 15

Snöröjning

näringslivsrankingen (bästa resultatet någonsin), byggt bostäder, skolor, för-

Sid 20

Recept

skolor, andra fastigheter och satsat

folk i offentlig verksamhet har.

på landsbygdsutveckling, centrumutveckling samt kultur- och föreningslivet. Detta tillsammans med
näringslivets

och

föreningarnas

“Tack för
förtroendet”

framgångar och goda samarbeten i
övrigt, har lett till att Kils varumärke är starkare än tidigare.
Anledningen till att jag kan säga så är att vi ökar i befolkning och att företag
vill etablera sig här. Och när jag frågar människor i andra Värmlandskommuner om hur de ser på Kil får jag ofta svaret: Det händer så mycket i
Box 88, 665 23 Kil

Kil, så mycket positivt.

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

Nu låter det kanske som att det blir en lätt resa för Anders när han tar över

0554-191 11, mikael.johansson@kil.se

rodret och att allt är klart? Det är aldrig lätt och det blir aldrig klart. Så även

Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker

om det ser bra ut för Kil så står vi också inför tuffa framtida utmaningar.

Jenny Willman

Avslutningsvis ett stort tack för allt stöd från er alla – Kilsbor, partikamrater,

kommunikationsenheten, Kils kommun

politikerkollegor och tjänstemän. Jag lämnar kommunalrådsposten med
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många goda minnen och en stolthet över vad vi alla åstadkommit. Jag är över-
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tygad om att Anders kommer fortsätta leda oss på rätt spår.
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Preliminära utgivningsdatum 2019
Nr 1. 8 mars
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Mikael Johansson (S)
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Kommunstyrelsens ordförande

Nr 4. 13 december

0554 191 11
mikael.johansson@kil.se

GOD JUL

& GOTT NYTT 2019
2018 har varit ett händelserikt år för Kil! Bostadsområdena i Lövenstrand fortsätter ta
form och vi har påbörjat byggnationerna för ett nytt trygghetsboende. Kil har fått flera
nya företag. Det nya torget är klart och firades med festlig invigning i början av december. I somras invigde vi de nyrenoverade biblioteken i Kil och Högboda. Året har bjudit på
många spännande kulturevenemang och föreningslivet i Kil är omfattande. Nu är det dags att
sammanfatta hur vi uppnått de mål som politikerna satte upp för 2015-2018. Nya kommunfullmäktige arbetar
med nya mål för att utveckla Kil under den kommande mandatperioden. Vi önskar dig en fantastisk, fin och
vilsam jul. Och ett storslaget 2019!

MODELLTÅG
I BIBLIOTEKET

KOMMUNKOCKAR
GAV UT BOK OM MAT

Föreningen Värmlandståg ställer ut på Kils bibliotek.

I samband med Värmlands bokfestival släpptes boken

Fredag 28 december klockan 10 – 16
Lördag 29 december klockan 10 – 13
Landskap, hus och tågmodeller i olika storlekar.
Passa gärna på att ställa frågor om tåg och järnvägar.
Läs mer på kil.se/kalender

ÅRETS JULKLAPP till Kilsborna kommer från
Kils slalomklubb. Inför årets säsong är de klara med
snöeldoradot i Frykstabacken. Ny knapplift och ett
åkband är några av nyheterna.

“Nära mat till många gäster” - ett resultat av projektet
Närodlat. Kockar från landstinget och nio Värmlandskommuner har varit på studiebesök hos matproducenter
och skapat spännande maträtter av de lokala råvaror som
de upptäckt. Kia Gunnarsson, kock på Dallidenskolan, är
en av kockarna som varit med och skapat recept till boken.

FÅRNYELSE!
Du missar väl inte Fårfesten i Kil 1-3 mars?
Läs mer på www.farfestikil.com

– Knappliften kommer att förkorta liftköerna och
åkbandet blir ett rejält lyft för alla nybörjare som
inte klarar av att åka knapplift, berättar Jörgen Tränk
från Kils slalomklubb.
Under säsongen kommer klubben att
bygga en enklare skicross-bana och, för
de som vill testa backhoppning, ett mindre
hopp byggt av snö. Om kylan är tillräcklig
beräknar slalomklubben att öppna
backen runt årsskiftet. Mer info
hittar du på frykstabacken.com
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GÖR JAG RÄTT?
ÄR JAG EN TILLRÄCKLIGT BRA FÖRÄLDER?
HÄNGER JAG MED I MITT BARNS UTVECKLING?
HUR BLIR DET I TONÅREN?

FÖRÄLDRASTÖD
BEHÖVER DU DELA VARDAGSPROBLEMEN MED NÅGON?
Nästan alla tvivlar periodvis på sig själv som förälder och brottas med tankar och funderingar.
– En del ser det som ett misslyckande att söka stöd och rådgivning, men jag brukar säga att
det är att ta ansvar som förälder, säger Helena Hvit vid Föräldradialogen.
Att vara förälder är ett viktigt och ibland tufft uppdrag.
Vardagen kan vara full av glädjeämnen – men också

VÅR AMBITION ÄR ATT DU

utmaningar. Det är bråk i hallen, stök vid matbordet,

•

tonåringar som inte lyssnar, svårt att få iväg barnet till

•

skolan, tjat om spel och skärmtid, känslor av oro… Ibland

blir stärkt i ditt föräldraskap
bygger upp ett mer positivt samspel
med dina barn

ökar behovet att som förälder få prata med någon om hur

•

får redskap att förebygga konflikter

du kan hantera olika situationer, utifrån barns utveckling

•

kan ta upp olika frågor kring ditt barn
och föräldraskapet

eller händelser i familj och omvärld. Då finns det möjlighet
att kontakta Föräldradialogen.

FÖRÄLDRANSVAR - SÖK RÅD OCH STÖD

KONTAKTA FÖRÄLDRADIALOGEN

Föräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till för-

Du når mig under dagtid mån-fredag.

äldrar eller annan anhörig i Kil som har barn i åldern 0-18

Om jag inte kan svara när du ringer

år. Samtalen kan till exempel handla om föräldrarollen,

- lämna ditt namn och nummer,

barns utveckling och självkänsla, ansvar och gränser eller

så kontaktar jag dig. Inga frågor

svåra relationer.

är för stora eller små.

Föräldradialogen har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt
att kontakta oss. Du kan vara helt anonym - inget registreras

Välkommen att höra av dig!
HELENA HVIT

och det förs inga journaler. Vi kan också erbjuda tolk för dig

0554-195 88 helena.hvit@kil.se

som behöver.

Besöksadress: Rosengränd 12

Har du barn i årskurs 5, 6 eller 7? Välkommen att delta i vårt föräldraprogram Good Enough, som förbereder dig på att få en
tonåring i huset. Vi träffas fyra måndagar klockan 18-20 med start 11 mars. Läs mer och anmäl dig på kil.se/goodenough.
Har du frågor? Välkommen att kontakta Marie Hult på 0554-195 36.
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SAMTAL OM SEX OCH SAMLEVNAD
Karez Nori och Alend Jaf är samtalsledare inom sex och samlevnad. De arbetar
med att sprida kunskap om kroppen, känslor, beteende, jämställdhet och
liknande frågor. Ambitionen är att visa alla människors lika värde.

tips

Karez och Alend träffar alla nyanlända barn och ungdomar mellan 10 och 20 år i Kils kommun. De gör också
klassbesök hos alla elever i årskurs åtta.

FAMILJ OCH RELATIONER

PRATA MED DITT BARN
•

Börja tidigt att prata om kroppen, gärna
redan när barnen är 6-7 år. Då blir det mer
naturligt att prata om alla frågor framöver.

•

Var bekväm. Det kanske känns märkligt i
början, men fortsätt. Det blir enklare för
varje gång.

•

Normalisera vid frukostbordet. Många
tonåringar är osäkra inför att prata om de här
frågorna. Genom att lyfta ämnena ofta och i
vardagen skapar ni en tillåtande miljö. Skolan
kan inte bära hela ansvaret.

•

Undvik pekpinnar. Diskutera och dela med
dig av din kunskap - det är vuxnas ansvar.

•

Betona olikheter och allas lika värde.
Dagens tonåringar jämför mycket med andra
när det kommer till kroppen. Prata tidigt om
att människan har olika kroppar och att alla
kroppar är byggda på olika sätt. Det viktiga är
att inte behandla varandra olika.

Samtalen handlar om allt från könssjukdomar och
preventivmedel till HBTQ och familjekonstellationer.
– Familjebegreppet rymmer mycket och kan se ut på olika
sätt. Det kan vara regnbågsfamiljer med föräldrar av samma
kön, men det är också många barn som har växelvis boende
och familjekonstellationer med ensamstående föräldrar eller
bonusföräldrar och bonussyskon, säger Alend.

SAMTYCKE OCH KROPPSSPRÅK
Samtycke kring sex är en viktig del av träffarna.
– Tonåringar har ofta svårt att läsa av kroppsspråk. Vi ser
på filmer och diskuterar hur man kan läsa av om någon
vill eller ändrar sig i sexuella situationer, berättar Karez.

VILL SPRIDA KUNSKAP

FRÅN KAREZ
OCH ALEND

Karez och Alend upplever att kunskaperna kring sex och
samlevnad är bristande bland ungdomar som de möter,
oavsett bakgrund. Flera av dem kommer också fram vid
senare tillfällen för att prata om relationer och kärlek.
– Många unga bär på funderingar. De flesta är generade
från början, men det vänder till nyfikenhet när de
märker att vi kan prata om det helt öppet. Vi vill
bryta tabun kring sex och HBTQ, men också ge
dem kunskap och lära dem om sina rättigheter
– alla äger sin egen kropp.
Bra sidor för mer info:
Umo.se - Ungdomsmottagning online
Youmo.com – samma som ovan fast på
engelska, tigrinja, arabiska, dari och somaliska
Rfsu.se – bra filmklipp
och diskussionsunderlag
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NILSBY SATSADE PÅ KLUBBSTUGAN
Precis som Fagerås och Högboda har Nilsby fått en summa pengar för att utveckla bygden.
Nilsbyborna använde halvmiljonen till rusta upp sin samlingspunkt – klubbstugan Nikkebo.
Kommunfullmäktige beslutade för några år sedan att dela

I lokalen finns projektor och duk

ut pengar till landsbygdsutveckling. Tanken var att låta bya-

för möten och kurser – eller, som

lagen själva investera tillskottet för att göra det bästa för sin

i somras, kunna samlas och se fot-

bygd. Högboda och Fagerås var först ut och fick en miljon

bolls-VM tillsammans.

vardera, men även Nilsby har fått en halv miljon kronor.
– Det var en förutsättning för att vi skulle kunna söka

SATSNINGAR UTOMHUS

andra bidrag, säger Jan-Erik Jansson. Han ingår i den

Även utomhus har det hänt mycket.

visionsgrupp som Nilsbyborna satte ihop för att komma

Hockeyrinken har fått en ny, fin

överens om vad de skulle göra med pengarna. Summan för-

sarg och lämpar sig bra även för

dubblades genom bidrag från bland annat Jordbruksverket,

inlinesåkning, tennis och annat.

länsstyrelsen och Riksidrottsförbundet.

Det finns numer ett avbytarbås,

NIKKEBO - EN MÖTESPLATS
– Vi bjöd in alla bygdens boende och det visade sig att
nästan alla förslag koncentrerades till klubbstugan. Det är

samt en boulebana med sittplats
och bord. En ny grillplats och ett
utegym kompletterar området.

en central och naturlig mötesplats och vi ville öka möjlig-

IDEELLA KRAFTER

heterna att kunna spontanidrotta här.

Utöver pengarna har upprustningen krävt ett stort antal

Stugan var i behov av renovering och har förvandlats till en
modern mötesplats med fiberuppkoppling, omklädnings-

ideella arbetstimmar. Nu återstår bara lite småfix innan
allt är klart.

rum och nytt avloppssystem. Ett omklädningsrum som

– Då är tanken att vi ska ha någon slags invigning. Det

använts som förråd har rustats upp och fått toalett.

har ju hänt så mycket här så det är klart att vi vill fira det.

Pengarna har också gått till att anlägga en naturstig, berättar Jan-Erik Jansson.
I skogen bakom stugan finns en kuperad motionsslinga på ungefär en och en halv
kilometer. Delar av slingan har försetts med spångar och rep. Det finns också sittplatser med bord för den som vill stanna och njuta av utsikten över bygden och Fryken.

BYALAG OCH POLITIKER PÅ INNOVATIV LANDSBYGDSKONFERENS Majoriteten av Sveriges kommuner förlorar sina
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unga över tid, alltför få återvänder vilket gör det svårt för mindre orter att fortsätta växa. Under konferensen 250 möjligheter, som
arrangerades i Jönköping i oktober, visades goda exempel med fokus på just mindre kommuner. Från Kil deltog byalagsrepresentanter
och politiker, som fick inspiration och nya idéer inför det fortsatta utvecklingsarbetet runt om i Kil.

FÖRSLAG: NY SKOLA PÅ VIKSTA OCH
RENOVERAD FÖRSKOLA PÅ STENÅSEN

UTBILDNING

I januari 2019 kommer politikerna i Kil att ta ställning till ett tjänstemannaförslag om en
ny skola på Viksta. Förslaget är att den nya skolan ska stå klar 2022. Den kommer då att
ha plats för tre klasser per årskurs (förskoleklass till årskurs 6).
På sikt innebär förslaget att Stenåsenskolan renoveras
och byggs om till en modern och sammanhållen förskola när den nya Vikstaskolan är klar. Stenåsenskolans elever kommer då att erbjudas plats i den nya

NÅGRA MÖJLIGHETER MED NY SKOLA
•

skolan på Viksta.

till exempel i NO, slöjd, musik, bild och teknik.
De nya salarna ger möjligheter som vi tidigare

– Det övergripande syftet med förslaget är att förbättra
lär- och lekmiljöer och höja kvalitén för våra barn och
elever. Det finns många fördelar med en ny skola, säger

saknat, till exempel laborationer i NO-ämnen.
•

och finns närmare eleverna.
•

•

het är utspridd på flera fastigheter. Alla lokaler är inte
heller ändamålsenliga och några av förskolelokalerna
är i dåligt skick.

DIALOG OCH BESLUT
De berörda vårdnadshavarna har fått information om

Fritidshem och förskoleklasser får
ändamålsenliga lokaler.

Vikstaskolan är idag sliten och för liten. Även skollokalerna på Stenåsen är slitna och förskolans verksam-

Skolsköterska, kurator, specialpedagog
och speciallärare jobbar heltid på skolan

Mats Brorsson, sektorchef för familj och utbildning i Kil.

BAKGRUND

Vi kan erbjuda ämnesspecifika salar,

En ny idrottshall inbyggd i skolan ger
möjligheter till rörelse under hela skoldagen.

•

I framtiden kommer konkurrensen om
pedagoger att öka. En ny attraktiv skola gör
det lättare att rekrytera och bibehålla
rätt personal.

förslaget och möjlighet att lämna frågor och synpunkter. Det inkomna materialet presenteras för politiker
och berörda vårdnadshavare i mitten av december.
Politikerna behandlar förslaget i januari 2019.

ÅRETS SKOLRANKING
I lärarförbundets årliga rankinglista, bästa skolkommun, tappar Kils kommun många placeringar.
Störst vikt i rankingen läggs vid studieresultat i årskurs 9. Vi har tidigare haft många godkända elever till gymnasiet, men i 2018 års
ranking tappar vi tio procentenheter från 90,4 procent godkända till gymnasiestudier. Rikssnittet brukar ligga på 77-87 procent.
– Rankingen i sig är inga nyheter för oss, vi har ständigt koll på våra elevers studieresultat. Statistiken kan skilja sig ganska mycket från
år till år - vi är en kommun med relativt få elever i årskurs nio och varje enskild elevs resultat har ganska stor inverkan på procenttalen i
undersökningen. Men vi måste naturligtvis ta resultaten på allvar, säger Mats Brorsson, sektorchef för familj och utbildning.
Positivt i rankingen är att Kils kommun ligger på tjugonde plats i Sverige när det gäller behöriga lärare. Bästa Värmlandskommun
i årets ranking blev Torsby.
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NU ÄR

torget invigt

Kilsborna stämde upp i en storslagen raket och guldkonfettin
lyste upp decemberhimlen under skyltsöndagen. Tack till alla
som bidrog till feststämningen under torginvigningen!
Byggnationerna har pågått sedan i våras och nu är torg-

VAD TYCKER DU OM DET NYA TORGET?

ytorna klara. Trots ett kyligt vinterregn var det många
som kommit för att fira.
- Vi ville skapa öppna ytor, ett ljust och välkomnande
centrum. Torget ska vara flexibelt för att kunna använ-

SOMAYEH FARHADI
– Det är jättebra och fint. Barnen
tycker om det och vi tycker också att
det är så bra med det nya biblioteket.

das till evenemang, föreningsaktiviteter och eventuell
torghandel, sa Rita Gunnarsson, VD Kilsbostäder och
ordförande i kommunfullmäktige, i invigningstalet.
STEFAN LENNEMYR

KILS NYA TORG
• Området som gjorts om är cirka 3000 m2.
• 690 m2 har markvärme, som sätts i bruk när
det nya trygghetsboendet är klart • Kostnaden för
torgytan, ungefär tolv miljoner kronor, fördelas
mellan Kils kommun och Kilsbostäder. • 560 ton
granitsten och betongplattor skapar torgets nya
golv. • En stor del av arbetet har kommunen gjort
själv, men entreprenören Stenteknik i Karlstad AB,
med bas i Kil, har stått för stenläggningen.
• Konstnärerna Ulf Lorensson och Samaneh Reyhani har skapat den konstnärliga utsmyckningen
för torgytorna.
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– Det är bra att det blev öppnare,
det är en tydligare helhet mellan
biblioteket och järnvägsstationen.
Det här är väldigt uppskattat.

ANDERS LJUNGBERG & ERIK ÅMAN
– Det ser jättefint ut när det är mer öppet.
Det kanske kan bli mer använt som
mötesplats nu.
– Det är väldigt stort och bra!

KONSTVERKEN PÅ TORGET
VANDRANDE PILGRIMER
Skulpturer i corténstål
”Läget och att Kil med sin tusenåriga
historia ingick i en forn-, pilgrims- och
handlingsled inspirerade mig att skapa
en koppling till rörelse och resande.
Parken befolkas nu av fem stycken två
meter höga urnor, som är tänkta att bära
på växtlighet, som vandrande trädgårdar.
I norra änden av torget har jag skapat en
kilformad vattenspegel med en upphöjning
som kan tjäna som scen. Jag vill tacka för
förtroendet och tacka alla inblandade i projektet.”

PEPPARKAKSHUS
Kilsborna visade prov på
stor konstnärlighet. Totalt
tio häftiga bidrag lämnades in
till pepparkakshustävlingen, där
deltagarna kunde vinna presentkort hos handlarna i Kil.
Förstapris – och publikens
pris – gick till Fredrike
Traulsens pepparkaksslott.
Stort grattis
till alla vinnare!

Ulf Lorensson, konstnär

SAGHI
Stenskulptur i spansk, rosa granit
”Saghi är en vanligt förekommande karaktär i persisk poesi.
Hon är den som bringar vin till den törstande. Vinet symboliserar kärleken som kraft - ett sätt att förfina själen, att nå
hemligheter och sanningar som finns djupt inom oss själva
och i världen runt omkring oss. Formen är inspirerad av de
vackra sjöar som finns omkring Kil. Skulpturens flytande
rörelser är tänkta att påminna om både vatten och vinet
som Saghi bringar. Jag vill tacka Kils invånare innerligt
för att ni låtit mig göra denna skulptur till er och hoppas
den kan bli en symbol för kärleken och något som kan ge
er glädje och kraft. ”
Samaneh Reyhani, konstnär
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SÅ KLARADE

Här berättar vi hur uppfyllt kommunens övergripande mål 2015-2018.
Målet uppfyllt

□ Målet ännu ej uppfyllt

MEDBORGARPERSPEKTIV

UTVECKLINGSPERSPEKTIV
MÅL

Målet delvis uppfyllt

Kils kommun ska vara en attraktiv
och framgångsrik kommun med ett
gott företagsklimat som skapar fler
arbetstillfällen och bidrar till att öka
befolkningen. Målet är att vi 2020
ska vara minst 12 500 invånare.
Vi har uppnått flertalet av de
underliggande målen.

□ Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska
vara utbyggt 2016.

□ Bostadsområdena Skommita-Tallåsen och
Viksta by ska vara utbyggda år 2018.

□ Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018.

□ Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög
attraktionskraft.

□ Andelen behöriga elever till gymnasiet från

MÅL

Kils kommun ska vara en attraktiv
kommun att leva och bo i.
Vi har uppnått flertalet av de
underliggande målen.

□ Varje verksamhet ska kommunicera sina

servicegarantier för att tydligt visa medborgarna
vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.

□ Vi ska ha en snabb och aktiv dialog med

medborgarna. “Förenklat helt enkelt” ska vara
ledstjärna för alla medarbetare.

□ Vi ska kommunicera de övergripande målen
för perioden 2015-2018 och vår gemensamma
värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill
åstadkomma.

□ Vi ska årligen ha en kulturfest i Kils centrum.
Denna ska starta på nationaldagen 2015.

□ 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån

2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen 18-29.

Kil ska 2018 vara högst i Värmland.

□ Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga
etableringsalternativ.

□ 2018 ska Kil vara omnämnd som den
kommun som har Värmlands främsta
näringslivsklimat.

□ 2018 ska Kil vara omnämnd som en av
Värmlands främsta kulturkommuner.

□ Vi ska senast 2018 ha byggt minst två
flerfamiljshus.

MÅL

Kils kommun ska ha en god
ekonomisk hushållning.
Vi nådde överskottsmålet 2015, 2016 och 2017,
men 2018 visar prognosen att vi inte når målet.
Soliditeten ökar och vi reinvesterar med egna
medel.

□ Centrum, resecentrum och biblioteket ska

□ Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 %

□ Gröna torgets upplevelsepark

□ Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera

vara färdigbyggda 2017.

av skatter och statsbidrag. (2 % 2017-2018)
i befintligt) med egna pengar.

ska vara klar 2015.

3

Kil på plats

i Sverige
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EKONOMISKT PERSPEKTIV

- genomsnittlig årlig
förbättring
2013-2018.

□ Soliditeteten ska öka.
□ All möjlig samordning som innebär kostnads-

besparingar och ökad kvalitet ska genomföras.

		

		 VI MÅLEN 2015-2018

		 I nästa nummer av kommuntidningen berättar vi om de strategiska målen 2019-2022.
Du hittar våra mål på kil.se/mal

MEDARBETARPERSPEKTIV
MÅL

Kils kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare som ger medarbetare
möjlighet att utveckla sig själva och
verksamheten. Medarbetarna är
kommunens viktigaste resurs och
ska ha kunskap om och arbeta efter
de övergripande målen.
Vi har uppnått samtliga
av de underliggande målen.

□ Införa punkten Övergripande mål, värde-

grund på varje arbetsplatsträff och ledningsgruppsmöte för att kontinuerligt följa upp de
övergripande målen och få fler att aktivt bidra
till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet.

□ Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med

ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet Lean. Förbättringsarbetet ska
utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt,
att de har inflytande och möjlighet att utvecklas.

□ 2015 ska en Personalförsörjningsstrategi

MILJÖPERSPEKTIV
MÅL

Samhällsplaneringen ska vara
inriktad på hållbar utveckling för
miljö och kommande generationer.
Vi har uppnått samtliga
av de underliggande målen.

□ Vi ska ställa krav vid upphandling på
att våra leverantörer ska följa svensk
djurskyddslagstiftning.

□ All upphandling ska kunna genomföras på

sådant sätt att främst kommunens närmiljö och
närproducerat gynnas 2017.

□ Underlätta för ökat kollektivresande

genom att tåg kan nyttjas för pendling där
det finns järnväg, busstrafiken förstärks där
järnvägen saknas.

□ Resecentrum ska vara byggt 2017.
□ 2018 ska cykelpendling kunna ske
till Karlstad på egen cykelväg.

□ Minst 25 % av inhandlade livsmedel
ska vara ekologiska.

tas fram innefattande en konkurrenskraftig
lönepolitik.

□ Vid samhällsplaneringen ska cykel- och

utvecklats på sådant sätt att samordning,
samarbete och bemötande främjar
ett modernt arbetssätt.

□ Bilfria handelsdagar i centrum av Kil

□ 2018 ska kommunens organisation ha

Krångliga ord?
Läs gärna begreppsförklaringen i
vår årsredovisning på kil.se/ekonomi

gångtrafikanter gynnas före biltrafik
i Kils centrum.

ska vara införda 2017, med start 2016.

11 955
Kilsbor

enligt befolkningsstatistik
vecka 44 2018
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NYA KOMMUNFULLMÄKTIGE PÅ PLATS

Kilsborna har sagt sitt - de här politikerna företräder dig i Kils kommunfullmäktige 2018-2022.
Rita Gunnarsson

S

Eva Frykenberger

C

Eva Hammar

MP

Anders Johansson

S

Björn Tolen

C

Lars Nyberg

MP

Robin Johansson

S

Elin Lindahl Andersson C

Ulla-Britt Mortensen V

Jessica Hildén

S

Berndt Björkman

C

Daniel Johansson

V

Mikael Johansson

S

Berith Larsson

C

Lars-Åke Berg

SD

Åse-Britt Falch

S

Inge Gustafsson

C

Johan Olsson

SD

Dragan Tesovic

S

Marina Kedemark

C

Tage Johansson

SD

Liselotte Siivonen

S

Mats Stråhl

M

Leif Andersson

SD

Carl Michael Leijon S

Jan Fallström

M

Petra Schullström

SD

Maj-Britt Tibo

S

Christina Bertilsson

M

Paul Creller

SD

Per-Olof Nilsson

S

Torbjörn Tuback

M

Lars Hed

SD

Anneli Örtlund

S

Annika Bjelvert

M

Christian Sjöholm

S

Åke Lindberg

M

Marianne Kjellström S

Fredrik Karlsson

L

Georg Forsberg

Carola Nilsson

L

C

Anders
Johansson S
kommunalråd

Georg
Forsberg C
kommunalråd

På bilden saknas Anders Johansson S, Elin Lindahl Andersson C,
Ulla-Britt Mortensen V och Daniel Johansson V. Ersättare med
på bilden är Haidar Hamoda S, Gun-Britt Johansson S, Kenneth
Bengtsson C och Adam Maxe V.

FRAMTIDSMÄSSA FÖR ÅRSKURS ÅTTA
Vilka jobb finns inom Kils kommun? Vilka sorters arbetskraft behöver företag framöver?
Den 10 april arrangerar Kils kommun, i samarbete med bland annat näringslivet i Kil, för andra gången en framtidsmässa
för högstadieelever. Där kommer vi att presentera olika yrken inom kommunen, lokala företag och andra verksamheter som
är representerade i Kil.
Vill du visa upp ditt företag?
Kontakta kommunens HR-konsult Ann-Katrin Eriksson, på 0554-191 76 eller ann-katrin.eriksson@kil.se
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FLER FÖRETAG HAR FÅTT BESÖK

NÄRINGSLIV

En fredag i månaden besöker representanter från kommunen olika Kilsföretag.
Vi lär oss mer om företagen och deras förutsättningar. Företagarna får chans
att ställa frågor och berätta om sina erfarenheter som företagare i Kil.
HULTMANS MASKINER
Hultmans Maskiner i Fagerås
är ett framgångsrikt familjeföretag som opererar över hela
ETS
Sverige. Hultmans säljer det mesta
GRATTIS - ÅR
I KIL!
som entreprenad- och byggfirmor kan
FÖRETAGARE
behöva i maskinväg, från små smidiga
minigrävmaskiner till enorma hjullastare. Företaget erbjuder även uthyrning av hjullastare och
bandgrävare. De hjälper också till med transport och support
över landet, bland annat i samarbete med åkeriföretag i Kil.
Utöver den egna verkstaden i Fagerås, har Hultmans byggt upp
ett samarbete med verkstäder runt om i Mellansverige, för att
hela tiden finnas tillgängliga när det finns behov av reparationer
eller service.
I år utsågs Hultmans till Årets företagare i Kil.
– För oss är det bara fördelar att ha basen i Fagerås. Vi är mitt
i ett nav och tar oss smidigt och snabbt åt alla väderstreck
och som Fageråsgrabb är det såklart också kul att kunna ha
företaget här. Vi ser bara fördelar och skulle inte vinna något på
att lokalisera oss till något större industriområde i till exempel
Karlstad, säger Mats Hulman, VD.

LÄR OCH LEK
När förskolan Lyktan skulle läggas ned startade den fristående
förskolan Lär och Lek i Lyktans
lokaler på Runnevål. Sedan starten 2015 har verksamheten utökats
och idag har förskolan tre enheter på
Karlslund och en på Runnevål. Lär och
Lek har just nu 53 barn, 15 placeringar är avtalade med Kils kommun. 17 pedagoger plus lärlingar arbetar inom verksamheten.

– Vi håller små barngrupper och hög personaltäthet och kallar
Lär och Lek för ”Den lilla förskolan med det stora hjärtat”. Vi
strävar alltid efter att ha en tät och personlig kontakt med både
vårdnadshavare och barn, för att skapa förtroende och trygghet,
berättar Katarina Björlin, som är huvudägare till förskolan.
Förskolan jobbar också med Ur- och Skurpedagogik, framförallt
för de äldsta barnen som går på enheten Solen på Kilslund.
Barnen har mycket utevistelse - det pedagogiska arbetet bedrivs
till stor del utomhus och vissa måltider äts också ute.
– Jag tycker att det är bra med valmöjligheter och att det finns
alternativ att välja mellan. Jag ser oss som ett komplement till
de övriga förskolorna, säger Katarina.

KILS SKOMAKERI
Hamid Alhous startade sitt skomakeri på Storgatan i somras och
han har en gedigen kunskap med
sig från Syrien, där han under
flera år drev en skofabrik. När
kriget kom förstördes allt och Hamid och hans familj flydde till
Libanon, där han startade ett nytt skomakeri. Sedan ett par år
tillbaka bor Hamid med sin familj i Kil. Släkt och vänner har
hjälpt Hamid att få ihop ett startkapital så att han har kunnat
köpa in nödvändig utrustning. I skomakeriet lagar och klackar
Hamid om skor, gör specialanpassade skor till handikappade,
justerar och bygger om skor om de inte passar, lagar och syr
upp kläder, väskor och bälten, fixar
sadlar och andra hästtillbehör och
det mesta annat i läder och skinn.
Dessutom tvättar han mattor,
Vill du ha besök?
erbjuder nyckelservice och byter
Kontakta Bo Thunberg
batterier i klockor.
Läs längre reportage på kil se

på 0554-194 13 eller
bo.thunberg@k il.se
för att boka in ett möte.

KIL FORTSÄTTER KLÄTTRA…
… i Svenskt näringslivsranking. I 2018 års ranking klättrar Kil 15 placeringar till plats 55 i Sverige.
Det är den högsta placeringen sedan rankingen startade, men mer imponerande är den femåriga utvecklingen. Kil hamnar
på en tredjeplats i Sverige när det gäller genomsnittlig årlig förbättring under åren 2013-2018.
– För oss är de lokala företagen en grundbult i vårt arbete för att stärka framtida tillväxt och utveckling i Kil. Ett bra företagsklimat visar att företagen har bra förutsättningar lokalt. Och att stärka företagsklimatet är något som ständigt måste
pågå, år för år, säger Georg Forsberg (C), kommunalråd i Kils kommun.
LÄS MER OM DET LOKALA NÄRINGSLIVET I NYHETSBREVET FÖRETAG I KIL PÅ KIL.SE/FORETAG
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HÄNT SEN SIST
INTE NÖJD MED VÅRDEN?
DINA SYNPUNKTER OCH
KLAGOMÅL KAN GÖRA
VÅRDEN BÄTTRE
Om det har hänt något när du eller en närstående varit i kontakt
med vården som du inte är nöjd med ska du i första hand kontakta
den mottagning eller verksamhet där du fått vården.
De kan bäst förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att
det inte ska inträffa igen.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats hur du kan göra:
https://www.socialstyrelsen.se/omduintearnojdmedvarden

YOUTUBEKURS Tjugo Kilsbarn fick träna sig på
att stå framför och bakom kameran, redigera och
publicera, när Kulturskolan ordnade Youtubekurs
under höstlovet.

EN EGEN TANDLÄKARSTOL

Vill du göra en insats?
Vi behöver fler gode män

Folktandvården har installerat en tandläkarstol
i ett nyinrett tandvårdsrum på Sanneruds
äldreboende. Tandvårdsrummet gör så att
personer på det särskilda boendet i Kil ska slippa
transportera sig för att få munvårdsbehandling.

En god man hjälper personer som på grund av sjukdom,
försvagad hälsa, funktionshinder eller liknande behöver
hjälp med bevakande av rättigheter, ekonomi eller
personlig omvårdnad.
Som god man bör du ha en empatisk förmåga, vara van
vid myndighetskontakter och kunna hjälpa huvudmannen med ekonomin. Hjälpbehovet är stort och vi har
brist på gode män för vuxna.
Kontakta oss så får du veta mer
Telefon: 054-17 20 00 (måndag-torsdag 10-12)
E-post:

14

ofn@forshaga.se

KILSSYSKON I SWEENEY TODD
Värmlandsteaterns uppsättning av Sweeney Todd,
musikalen om demonbarberaren på Fleet Street,
har gjort succé under hösten. Skådespelarna
Simon och Agnes Larsson från Kil, fick dela på
musikalens enda barnroll, Toby. De spelade hälften
var av föreställningarna på Tempelriddaren i
Karlstad. (Foto: Maria Jansson)

VI SNÖRÖJER KIL
Nu är vintersäsongen här! Är du bilist eller fastighetsägare? Då kan du
underlätta vårt arbete med att göra vägarna i Kil trygga och snöfria.
Vanligtvis snöröjer vi gatorna när snödjupet är över sju

SNÖVALL FRAMFÖR DIN INFART

centimeter och gång- och cykelvägarna när snödjupet är

När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför din

över fyra centimeter.

infart. Om vi ska hinna med att ploga inom rimlig tid kan

Vi sandar vid behov. Vid temperatur under 12 minus-

vi tyvärr inte undvika det. Det är ditt ansvar som fas-

grader sandar vi normalt inte eftersom kylan skapar en

tighetsägare att röja undan snön vid din infart, även om

naturlig strävhet. Kylan gör dessutom att det är

snövallen har uppstått av plogbilen. Du får inte köra ut

svårt att få sanden att fastna.

snön i gatan, lägg den istället på din tomt.

PRIORITERING

PARKERADE BILAR OCH GRENAR

Vi prioriterar följande typer av vägar när det gäller

Du kan underlätta vår snöröjning genom att parkera

snöröjning och sandning:

bilar på egen uppfart eller på anvisade parkeringsplatser.
Undvik att parkera längs gatan när vi snöröjer.

•

Enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst använder.

•

Inom centralorten prioriteras gång- och cykelvägar

Både maskiner och växter kan skadas när grenar och

(skolvägar) samt så kallade ”matargator”. Med matar-

häckar sträcker sig utanför din trädgård. Klipp därför ned

gator menar vi de vägar som går ihop till större utfarts-

växter som hänger ut på vägar och gångbanor. Det hjälper

vägar inom samhället, till exempel Västra Torggatan ut

oss att öka trafiksäkerheten och vi slipper onödiga kost-

mot Ravinvägen.

nader för reparationer.

HÄMTA SANDNINGSSAND FÖR PRIVAT BRUK
KIL

Montörsgatan 1 vid kommunförrådet

FAGERÅS Gamla Sunnevägen vid vändplanen
BODA

Bensinmacken

TOLITA

Vid ryttarklubben

NILSBY

Reningsverket

RENSTAD Vid slaktboden
BODETTA Vid anslagstavlan

BEHÖVER DU

HJÄLP?

Du kan få hjäl
p at t skot ta di
n infart
om det finns
särskilda skäl
som till
exempel sjuk
dom. Sk icka in
din ansökan
till: Gat ukonto
ret, Box 88,
665 23 K il elle
r via e-post til
l
mikael.olofsso
n2@kil.se

Läs
mer på

kil.se/snorojning

HAR DU FRÅGOR OM SNÖRÖJNINGEN? Kontakta gatuavdelningen., klockan 07.00-16.00, på telefonnummer 0554-192 11
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Julens recept

FRÅN TOLITASKOLANS KÖK

LAXPUDDING
800 gr potatis, kokt
200 gr lax
1 gul lök
1/2 dl dill

Ta
vara på
julbordets
rester

4 ägg

tortillabröd

3 dl mjölk
1 tsk salt
1/2 tsk peppar

Smörj en ugnsfast form.
Skiva potatisen och hacka löken.
Varva potatis, lök, lax och dill i formen.
Blanda ägg och mjölk till en äggstanning.
Salta och peppra i äggsmeten och häll den i
formen över det andra.

KÖTTBULLEWRAPS
stekta köttbullar

Laga
miljösmart
mat

200 grader ugnsvärme i cirka 30 minuter.

rödbetssallad
valfri sallad
andra goda julrester

Skiva köttbullarna.
Varva köttbullarna, rödbetssallad och
någonting grönt - eller valfria julrester i ett tortillabröd.
Passar utmärkt som matigt mellanmål
eller utflyktsmat en härlig vinterdag.
Smaklig måltid!

FÖLJ @KILSKOMMUN PÅ FACEBOOK OCH INSTGRAM
- AKTUELL KILSINFORMATION OCH GLIMTAR FRÅN VERKSAMHETEN

Tips och recept: Yvonne
Eriksson, kock Tolitaskolan

