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SÅ HÄR JOBBAR KILS KOMMUN I CORONATIDER
Pandemin har ställt en hel värld på ända och påverkar också vårt arbete inom kommunen.
Kils kommun följer myndigheternas rekommendationer och alla våra verksamheter har gjort förändringar för att
minska risken för smittspridning. Här är några av de viktigaste åtgärderna som vi har genomfört sedan i mars, när covid-19
tog fart i Sverige.
• Vi beslutade tidigt om besöksförbud på våra äldreboenden

• Vi uppmanar dig som kund att ringa eller mejla oss

och det gäller fortfarande på Sannerud, Åkerbo och

istället för att göra spontanbesök innan du besöker oss.

Karlslund (inklusive korttid). Även Smedens allmänna

Tillsammans kommer vi fram till hur vi ska lösa ditt

utrymmen omfattas av besöksförbudet. Bokade besök

ärende på bästa sätt.

inne hos anhörig kan genomföras om antikroppar finns.
Det går också att träffa anhörig utomhus med plexiglas
emellan. Kontakta alltid boendet innan besöket. Besöksrestriktioner gäller för Linden, Ravinvägen 3 och Ravin-

• Många av våra anställda, i de verksamheter det är
möjligt, arbetar helt eller delvis hemifrån.
• De flesta möten genomförs digitalt.

vägen 5 samt dagcenter Gärdesgatan. Kontakta personal

• Många arrangemang, till exempel Kil hela veckan och

för att rådgöra om du vill besöka dessa verksamheter.

Seniormässan har ställts in, och vissa verksamheter har

• Vi uppmanar all personal, kunder, barn och elever som

pausat aktiviteter där inte restriktionerna kan följas.

är sjuka eller börjar känna sig sjuka att stanna hemma.

• Vi har informerat om corona och restriktioner via

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går

affischering, hemsida, sociala medier etc.

till jobb eller skola.
Vi vet att pandemins konsekvenser för de kommunala verksamheterna också kan ha påverkat dig som Kilsbo. Vi tackar för
din förståelse och hoppas, precis som du, att allt kan återgå till det normala så småningom. Tillsammans tar vi oss igenom
den här tiden med många nya erfarenheter. Var rädd om dig och dina medmänniskor och följ Folkhälsomyndighetens råd.

TELEFONNUMMER FÖR CORONA-INFO
Du som inte är digital har möjlighet att vända

UPPDATERAD
OCH AKTUELL
INFORMATION

kil.se/corona

dig till vår säkerhetssamordnare för att få
coronarelaterad information från kommunen.
Där kan du också ställa dina frågor.
Kontakta Malin Vainiokangas
på 0554-191 02
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På gång OCH FIXAT I KIL

Funderar du på vad som händer med gator, byggnader och annat i din
kommun? Här är exempel på några arbeten som slutförts eller pågår just nu.

BÄTTRE
BELYSNING
Det har varit ganska stora
störningar på gatubelysningen,
med släckta områden till och
från. Nu inför vi ett nytt, modernt styrsystem som ska
råda bot på problemet.

SPOLNING
I HÖGBODA
I slutet av sommaren genomförde vi spolningsarbeten av
vattenledningarna i Högboda
för att försöka få bort problem
med missfärgat vatten.

NYTT TAK
PÅ ISHALLEN

ASFALTERINGAR
UNDER ÅRET

Vi har lagt nytt tak
på ishallen.

De asfalteringar som politikerna beslutat om
och som vi har arbetat med under året är i stort
sett klara, det återstår bara lite kompletteringar.
Vi har asfalterat på följande områden:
• Storgatan från hantverkshuset till Lersätter
• Industrigatan • Montörsgatan
• Ravinvägen vid vårdcentralen
• Västra Torggatan • Lärkvägen
• Ripvägen

FÖRBÄTTRINGAR
PÅ SKOLOR
OCH FÖRSKOLOR
• Bodaskolans parkering
har fått ny belysning och
nymålade parkeringslinjer.
• På Skogsgläntans
förskola har vi bytt
ut delar av utomhusbelysningen.

NY CYKELVÄG
ÄR SNART KLAR
Gång- och cykelvägen på
Lövenstrand är nästan klar.
Nu återstår bara lite finjusteringar och riktning
av belysningsstolpar.
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• Vi arbetar med
att lägga nytt tak
på Sannerudsskolans B-hall.

• Dallidenskolan har
fått nytt sporthallsgolv. I samband med
renovering av golvet har
vi också bytt ut
belysningen.

• Projekt med
ny ventilation på
Dallidenskolan är
påbörjat.

Våra förbättringsarbeten har påverkat många människor under tiden de har pågått. Tack för ditt tålamod!

KIL FORTSÄTTER SATSA
PÅ VILLATOMTER
Kils befolkning har ökat och intresset för att bygga eget är
stort. Nu har kommunen inlett projekteringen för ett nytt
område med villatomter i sjönära läge.

STORT TACK
FÖR INSATSEN
Stort tack till kommunens duktiga semestervikarier
och feriearbetare för era insatser sommaren 2020!
Ni är viktiga för att vi ska kunna ge bra service till
Kilsborna när vår ordinarie personal har semester.

DIKARTORP
Dikartorp är kommunens nya satsning på bostäder efter
Lövenstrand. Området ligger sydöst om Södra Fryken

30 nya tomter.

SENIORMÄSSAN
INSTÄLLD

– Närheten till Fryken lockar många och det känns kul

Det blir ingen seniormässa hösten 2020.

att snart kunna erbjuda fler tomter i sjönära läge. Vi är i

Kommunen ställer in mässan på grund

full gång med planprocessen och förväntas ha planhand-

av coronapandemin.

och har potential för cirka 80 tomter. Kommunen jobbar
nu med första etappen, som kommer att innebära runt

lingar färdiga under hösten, säger Emma Brunzell, som är
kontaktperson för kommunala tomter.
Förhoppningen är att kunna inleda försäljning av

– Det är naturligtvis tråkigt, men nödvändigt.
Vi hoppas kunna återkomma under nästa år, säger
Jenny Wikman, anhörigsamordnare i Kils kommun.

tomterna våren 2022.

LÖVENSTRAND
Lövenstrand har hittills inneburit nästan 40 nybyggda
hus. Under sommaren omvandlade vi resterande radhustomter i Skommita och Tallåsen till villatomter. Ganska
direkt kom mer än 25 intresseanmälningar in. Hittills har
vi skrivit kontrakt på fyra av de sju tomterna.

LÄTTARE ATT NÅ
BYGGAVDELNINGEN
Vill du prata med våra byggnads-

PRIVATA INITIATIV

inspektörer? Nu kan du ringa oss på byggavdelningen

Har Kils kommun fler tomtplaner på gång?

när som helst under dagen. Vi har tagit bort våra

– Från kommunalt håll satsar vi just nu på Dikartorp,
men vi diskuterar även andra områden där nya tomter
kan skapas i mindre omfattning. Kil också har drivna
medborgare som bidrar. Bland annat är en privat initierad

telefontider och du kan nå oss när som helst mellan
klockan 8 och 16 på vardagar. Med anledning av
pandemin tar vi inte emot drop in-besökare.
Välkommen att höra av dig!

plan, som innebär flera nya bostadstomter på Södra
Hannäs, i princip färdig, berättar Emma Brunzell.
RÄTTELSE: I förra numret av kommuntidningen tipsade vi om utflyktsmål i kommunen. Det har dock smugit sig in ett fel i texten
gällande Krokstadön. Hela naturreservatet heter
Krokstadön och du kommer åt en del till fots.
Huvudön är dock inte tillgänglig utan båt, som
vi angav. Vi beklagar felet och ber om ursäkt.
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God man - EN VIKTIG ROLL I SAMHÄLLET

I vårt samhälle finns flera som behöver stöd med att kontakta myndigheter, hjälp att betala
räkningar och stöd för att få rätt vård. Vill du göra skillnad för en annan människa?
Då kan uppdraget god man vara något för dig.

Genom att bli god man kan du spela en viktig roll.

MÖTER TACKSAMHET

En god man ska se till att personen har det bra och får

Inga Östberg har varit god man i nio års tid.

den hjälp han eller hon behöver. Kanske har demens,
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller försvagat
hälsotillstånd gjort det svårt att till exempel betala
räkningar. Ibland handlar det om en släkting, men du kan

– Jag jobbade på socialförvaltningen och fick frågan när
jag gick i pension. Jag tycker om att hjälpa människor, det
sitter i ryggmärgen.

också anmäla intresse för att hjälpa andra personer som

Att vara god man har blivit en stor del av Ingas liv.

har behov av stödet.

Under åren har hon hjälpt personer i olika åldrar, från

SÅ GÅR DET TILL

ung till gammal. Omfattningen på uppdragen varierar.
Det kan vara stöttande telefonsamtal, deltagande vid

Som god man kan du bland annat få hjälpa till med att:

myndighetsmöten, kontakt med försäkringskassan eller

• betala räkningar

hjälp med vårdkontakter av olika slag.

• söka bostadsbidrag

– Det roligaste är när man ser att det går bra för person-

• se till personen får rätt vård och boende

erna. Både de jag hjälper och deras anhöriga brukar vara

Överförmyndarnämnden ser till så att allt går rätt till och

tacksamma och det betyder mycket. Ibland frågar jag mig

fungerar även som ett stöd i ditt uppdrag. Varje år lämnar

hur det skulle gå för de här personerna om inte det fanns

du in en rapport med ekonomiska transaktioner och andra

någon för dem.

uppgifter till överförmyndarnämnden. Att vara god man är

Tips

inget du kan försörja dig på, men du har rätt till ett årligt
arvode och ersättning för kostnader som du haft i samband
med uppdraget.

Inga Östberg,
Kilsbo och god man

INGAS RÅD TILL DIG SOM

BLI GOD MAN

FUNDERAR PÅ ATT BLI GOD MAN:
•

För att passa som god man ska du tycka
om människor och vara ordningsam.

•

Börja med ett enklare uppdrag. Det kan till
exempel vara en äldre person på ett boende.
Då ser du vad det går ut på innan du eventuellt
tar dig an svårare ärenden.

•

Var beredd på att det kan gå åt en del tid,
vissa ärenden tar mer tid än andra.

•

När du tar dig an ett uppdrag måste du fortsätta
ha det tills överförmyndarnämnden hittar en
ersättare och du kan göra en överlämning. Du
kan inte bara lämna ett uppdrag när som helst.

VILL DU VETA MER ELLER ANMÄLA INTRESSE FÖR ATT VARA GOD MAN?
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PROJEKT SKA BEKÄMPA SJÖGULL I RINNEN
Med start sommaren 2020 pågår ett projekt för att bekämpa sjögull i sjön Rinnen. Sjögull
är en näckroslikande art som är främmande för svenska vatten. Den har negativ påverkan
på ekosystemet och begränsar även friluftsaktiviteter genom att göra vatten oåtkomliga.
Projektet startade under sommaren med att placera ut

DELTAGARE I PROJEKTET

ramar med markduk i sjön. Ramarna ska kväva den invasiva

Projektet ”Sjögull i Rinnen” är ett större naturvårds-

växten. Sjögull kan annars breda ut sig som lupiner på land

projekt som bedrivs av Kils och Arvika kommuner. Med-

och utrota andra arter.

finansiärer i projektet är By och Borgviksälvens vattenråd,

UNIKT PROJEKT FÖR VÄRMLAND
– Målet är minska utbredningen av sjögull i Rinnen och
förhindra spridning till andra vattendrag. På längre sikt

Karlstad och Grums kommuner. Högboda- och Renstad
Byalag tillsammans med Sävelns-Rinnens fiskevårdsområde ställer upp med ideell arbetstid i projektet.

hoppas vi att sjögullet helt kan utrotas från sjön, men det

– Projektet är beroende av att de ideella föreningarna

kommer att kräva några år, säger Adam Fryke, natur- och

ställer upp med arbetstid. Hittills har de ideella lagt ned

vattenstrateg i Kils kommun och ledare för projektet.

cirka 500 timmar, vilket vi är mycket tacksamma för.

Det är första gången som arten bekämpas i Värmland
och projektet kommer att ge de inblandade nyttig
erfarenhet inför framtiden.

De gör ett kanonjobb, säger Adam Fryke.
Projektet är finansierat till 50 procent av det statliga bidraget
till lokala naturvårdsprojekt, LONA.

SJÖGULL (NYMPHOIDES PELTATA)
Sjögull kom till Sverige som prydnadsväxt under
1800-talet. Arten sprider sig lätt genom växtdelar
som lossnar, driver vidare i vattensystem och slår rot.
Sjögullet har på senare år ökat kraftigt. Om inte arten
bekämpas kan den konkurrera ut andra växter på
grunda vatten. I Värmland finns arten hittills bara på
ett ställe: Rinnen, där den planterades in på 1950-talet.
Kännetecken: Den gula blomman har fem fransiga
kronblad när den blommar i juli till augusti. Flytbladen
kan förväxlas med gul näckros men är mindre, upp
till 10 centimeter, har en tydlig vågig kant och ofta
rödprickig undersida.

HJÄLP TILL
ATT FÖRHINDRA
SJÖGULLETS SPRIDNING
• Kör inte båt eller kanot
i eller nära sjögull
• Fiska eller simma inte
nära sjögull
• Plocka och flytta inte
växten till andra vatten

Foto: Thomas Jansson,
Kräftmannen AB
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Nytt läsår och nya satsningar
PÅ SANNERUDSSKOLANS HÖGSTADIUM
Höstterminen är igång och på Sannerudsskolan 7-9 fortgår arbetet
med att höja meritvärdet och få fler elever behöriga till gymnasiet.
Hösten har precis börjat visa sig med kyliga morgnar

– Det här läsåret har vi startat upp en extern under-

och krispig luft. Semestrar och sommarlov har ersatts av

visningsgrupp, där skoldagen läggs upp på ett annat sätt.

förväntan inför ett nytt läsår.

Syftet med den gruppen är att det ska vara lättare att hitta

– Vi har haft en väldigt bra läsårsstart. Vi har kommit

former för att bemöta varje elev individuellt.

igång bra med våra klasser, vi har motiverade elever som

Eleverna, idag ett tiotal, är från samtliga tre årskurser. De

är fokuserade på skolarbetet och det är väldigt lugnt och

har individanpassade scheman, två ansvariga pedagoger

harmoniskt och bra stämning på skolan, säger Patrik Back-

och tillgång till en ungdomscoach som hjälper dem att hitta

man, rektor på Sannerudsskolan 7-9.

framtidstro och motivation till ytterligare studier – eller att

NY PERSONAL

överhuvudtaget komma till skolan.

Flera åtgärder har satts in parallellt det här läsåret.

– Det här är ett särskilt stöd som skolan ger de här eleverna

Syftet är att öka trivseln, studieron på skolan och att höja

för att motivera och utveckla dem. Och det har börjat bra.

meritvärdet och få fler elever behöriga till gymnasiet.

Eleverna kommer till lektionerna, stämningen är positiv

Inför terminsstarten har skolan rekryterat flera nya medarbetare, bland annat lärare, kurator och skolsköterska.
– Vi har ett gynnsamt läge nu, med bra och motiverad
personal. Det ger kraft att genomföra förändring.

EXTERN UNDERVISNINGSGRUPP
En av de åtgärder som påbörjas under hösten är en riktad
satsning på elever i behov av extra stöd.

och de jobbar på mot sina mål.

MOBILFÖRBUD HELA SKOLDAGEN
Sannerudsskolan 7-9 har dessutom infört mobilförbud
under skoldagen, inte bara under lektionerna som tidigare.
– Forskning och erfarenhet visar att mobilerna påverkar
arbetsron och ibland också orsakar viss social problematik.
Alla elever har chromebooks, så det finns egentligen inget
behov av att använda telefonerna under skoltid. Nu lämnar
de in sina telefoner på morgonen när de kommer och
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hämtar ut dem efter sista lektionen. Vi ser redan en ökad
arbetsro och ökad trivsel, det är lugnare och mer harmonisk
stämning. Det är ett helt annat fokus på lektionerna och
det kommer att öka möjligheten för dem att tillgodogöra
sig undervisningen, säger Patrik.

TVÅLÄRARSYSTEM I KÄRNÄMNEN
Ökad måluppfyllelse hos eleverna är ett av de stora fokusområdena detta läsår, och utöver ovan nämnda åtgärder
har ytterligare några införts.
– Vi har infört ett tvålärarsystem i engelska, svenska och
matematik för alla elever. Det innebär att det alltid är
två lärare med på de lektionerna och det leder till bättre
styrning och positiv effekt för både lärare och elever.

PROFILPASS TVÅ GÅNGER I VECKAN
Ytterligare en nyhet detta läsår är att skolan har infört

SKOLSTART
MED TRADITION
På Fageråsskolan startade läsåret med traditionsenliga lära-känna-samarbeten. I åldersblandade grupper
besökte eleverna stationer där karaktärer från Astrid
Lindgrens sagor spelade upp korta scener och gav barnen
kluriga uppgifter att lösa tillsammans. Under dagen bjöd
Kulturskolans personal på musikunderhållning.

profilpass. Det innebär att eleven har möjlighet att under
två pass i veckan välja att fördjupa sig inom något av de
fyra spår som erbjuds: estetiskt, akademiskt, praktiskt/
entreprenöriellt eller idrott och hälsa.
Även här ges undervisningen tvärs över årskurserna.

NY MÖJLIGHET SKA
GE FLER BEHÖRIGHET
Från höstterminen 2020 kan elever som går introduk-

– Vi ser positiva effekter av att eleverna får fördjupa och

tionsprogrammet (IM) genomföra sin utbildning i Kil.

bredda något de gillar två gånger i veckan och eftersom

Tidigare har Kilselever som är antagna på IM varit

vi blandar alla årskurser blir det också ett relationellt

tvungna att ta sig till Karlstad för utbildningen.

perspektiv. Vi vill även att eleverna ska knyta nya kontakter
och få nya relationer med vuxna och elever.

IM är till för elever som inte når kunskapskraven
för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

SAMVERKAN BÄSTA SKOLA

IM ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in

Skolverket har dessutom valt ut Sannerudsskolan till att

på ett nationellt program eller leda till att eleven

delta i projektet Samverkan bästa skola, vars syfte är att

kommer ut i arbetslivet. Varje elev följer en individuell

utveckla och förbättra verksamheten.

studieplan. I Kil har eleverna två möjligheter:

– Det är en treårig satsning, där första året handlar om

• Individuellt alternativ riktar sig till de elever

att kartlägga vår verksamhet. Beroende på vad den kart-

som vill satsa på studier. Målet är att efter ett år ha

läggningen visar kommer vi sedan att få samarbeta med

tillräckligt med meritpoäng för att kunna söka in på

något universitet.

ett nationellt program.

Rektor Patrik Backman ser positivt på framtiden.

• Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbild-

– Det är en bra verksamhet som vi sparkar igång, med bra
struktur och positiva elever samt personal. Jag är övertygad om att vi kommer att se resultat på flera områden
under det här läsåret.

ning där fokus ligger på praktik. Målet är att eleven
ska komma in på ett yrkesprogram eller skapa
förutsättningar för att komma ut i arbetslivet.
Tolv elever läser i år introduktionsprogrammet i Kil.
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NYA VIKSTASKOLAN VÄXER FRAM
Betongbilarna väser, det knackar och brummar och en ständig ström av lastbilstrafik
kommer in på det inhägnade området. Här växer nya Vikstaskolan fram.
Innanför byggstängslet på Runnevål är det full aktivitet.

VIRVELVIND OCH BLIXTNEDSLAG

200 kubikmeter betong håller på att fördelas ut över en

Hittills har bygget gått helt enligt plan och förutom en

yta med armeringsjärn. Det är bottenplattan till den stora

lokal kraftig virvelvind och ett blixtnedslag i en kran har

sporthallen som gjuts under en arbetsdag.

inget oförutsett påverkat arbetet.

STOMRESNING UNDER HÖSTEN

– Det finns såklart en viss oro att coronapandemin ska

Den milda vintern som passerat har varit gynnsam för

ställa till det, men – peppar, peppar – vi har klarat oss bra

skolbygget. Eftersom det knappt var någon tjäle i backen

hittills och vi har inte heller märkt av några förseningar

kunde markarbetena dra igång i oktober förra året och

med leveranser, konstaterar Johan.

fortsätta under vintern.

ANSTRÄNGD TRAFIKSITUATION

I mars påbörjade PEAB gjutningen av plattan och bärande

Några meter från byggarbetsplatsen står moduler, där

betongväggar och stomresningen beräknas pågå året ut.

skolans verksamhet pågår. Bygget har påverkat trafik-

– Det är endast betongtrapporna som levereras pre-

situationen - ytorna är begränsade och det har blivit

fabricerade. Bärande innerväggar och bjälklag gjuter

trängre att ta sig fram med bil. Byggtrafik med leveranser

vi på plats. Vi har kompetensen, får bättre kontroll och

har en egen infart till bygget samtidigt som vårdnads-

blir inte lika beroende av leveranser, berättar platschef

havare och skolpersonal har en separat väg till modulerna

Johan Jingfors, PEAB.

och en egen parkering.

I SLUTET AV ÅRET kommer taket på nya Vikstaskolan att vara på plats. Det blir en byggnad med
mörkt tegel och värmebehandlat trä. De lägre delarna kommer att få tak beväxt med sedum.
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– Det är mycket transporter och det är naturligtvis lite av
en utmaning, men jag tycker att säkerheten har fungerat
bra. Barnen respekterar inhägnaderna, berättar Johan.

VIKSTASKOLAN KLAR 2022

ZON FÖR LÄMNING OCH HÄMTNING

Den nya Vikstaskolan kommer att ha plats
för totalt 525 elever i låg- och mellanstadiet.

Även Björn Ahlstedt, projektledare från kommunens sida,

Skolan ska vara klar höstterminen 2022.

upplever att det går bra.
– Jag hoppas och tror att de flesta har förståelse för att det
handlar om en begränsad tid och att det kommer att bli

Kommunens investering är beräknad till
190 miljoner.
Upphandlad byggentreprenör är PEAB.

väldigt bra när vi är klara. Där modulerna står idag blir
det parkering och en zon för lämning och hämtning.

STORT BYGGE
De elever som nu går i moduler flyttar in i nybyggets
första etapp höstterminen 2021 och PEAB fortsätter då

På KIL.SE/VIKSTASKOLAN hittar du
bilder, filmer och planritningar.

med resterande delar av skolan.
Totalt blir det 9000 kvadratmeter skola som ska stå klar
hösten 2022. Då börjar elever från tidigare Vikstaskolan
och Stenåsenskolan i den nybyggda skolan. Förutom
ämnessalar innefattar lokalerna också ett skyddsrum,
tillagningskök och sporthall. Sporthallen kan delas av så
att två klasser kan använda den samtidigt.

Fyrtio personer ur olika yrkesgrupper arbetar på bygget.
– Jag bor på Stenåsen och det
är väldigt skönt att kunna cykla
till jobbet. Det här kommer bli
fantastiskt bra för Kil, säger
Stefan Eriksson, en av snickarna.

– Det här är ett stort bygge med värmländska mått,
konstaterar Johan Jingfors.
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BEHÖVER DU NYA KUNSKAPER?
Vill du läsa in, repetera ett ämne eller skaffa dig gymnasieexamen? Behöver du bredda eller
fördjupa kunskaperna inom ett specifikt yrkesområde? Välkommen till vuxenutbildningen!
Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig
som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in en

VUXENUTBILDNINGEN ERBJUDER

behörighet för högre studier, höja kompetensen inom

• Grundläggande vuxenutbildning ger en grund
för samhällsliv, yrkesliv eller fortsatta studier och
motsvarar grundskolan i till exempel matte,
svenska och engelska.

ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning för ett nytt
yrkesområde. Ambitionen är att hitta ett alternativ för
alla som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper.

KOSTNADSFRI OCH PÅ DISTANS

• Gymnasial vuxenutbildning, alla kurser som
ger gymnasiekompetens eller gymnasieexamen.

Undervisningen sker i huvudsak på distans och du

• Svenska för invandrare, SFI.

kan påbörja din utbildning när som helst på året. All
utbildning, förutom studielitteratur, är kostnadsfri och
berättigar till studiemedel från CSN. Det är möjligt att
skapa individuella utbildningsplaner efter dina behov och
du läser i din egen takt.

VILL DU VETA MER?
Läs mer och ansök på kil.se/vuxenutbildning
Du kan också kontakta vår studie- och yrkesvägledare
Peter Johansson på telefon 0554-191 35 eller via mail

• Reguljära yrkesutbildningar
innefattar 15 procent praktik.
• Lärlingsutbildningar inom specifika
yrkesområden, innefattar 70 procent praktik.
• Lärvux motsvarar grundsärskolan och
gymnasiesärskolan. För personer över 20 år.
Vuxenutbildningen kan också hjälpa till att sätta
ihop kurspaket utifrån behov. Hör av dig om du
behöver utvecklas inom ditt yrke eller om ditt företag
har kompetensbehov och behöver riktade insatser.

peter.johansson@kil.se. Med Peter kan du diskutera dina
studie- och yrkesplaner, alternativa utbildningsvägar och
få stöd i din beslutsprocess.
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Peter Johansson är studie- och yrkesvägledare och
hjälper de som är nyfikna på att utbilda sig att hitta rätt.

Vi vald e VUXENUTBILDNINGEN
ALEXANDER BERGSJÖ, UTBILDAR SIG TILL ELEKTRIKER
– Jag gick naturvetenskapligt program på gymnasiet, har ingen yrkesutbildning i botten och var nyfiken på elektrikeryrket.
Jag arbetar på ett företag som sysslar med automatsvarvning och kombinerar just nu jobb med studier. På kvällarna har jag distansundervisning och sitter hemma vid datorn, läser och gör uppgifter. Utbildningen är ungefär ett och ett halvt år. Under den tiden har
vi fem träffar i Sundsvall och en åtta veckors praktikperiod på ett valfritt elföretag. Jag är klar med utbildningen i september nästa år
och därefter påbörjar jag min lärlingsperiod.

REBECCA REMNÉR, UTBILDAR SIG TILL SNICKARE
– Jag hade kommit in på polisutbildningen, men ångrade mig efter jag fick barn. Eftersom jag gillar att snickra så kom jag på att det
kunde vara ett kul yrke. Jag är på mitt första år av tre och just nu är fördelningen 75 procent lärlingspraktik och 25 procent studier.
Så på kvällar och helger läser jag kurser om husbyggnadsprojekt, trä, arbetsmiljö och säkerhet. Lärlingstiden gör jag hos min pappa
och hans kollega, som båda har egna snickarfirmor. Det är jätteroligt, jag gillar fysiska jobb, men det är mycket att lära sig. Eventuellt
kommer jag att gå vidare och inrikta mig på finsnickeri.

SAMLADE FÖR ATT MINSKA UTANFÖRSKAPET
Som en del i kommunens satsning på att minska utanförskapet påbörjar vi nu ett nytt
arbetssätt i nya lokaler. Syftet är att färre personer ska behöva stå utanför arbetsmarknaden
och istället nå ut i egen försörjning.
I Arbetsförmedlingens gamla lokaler, på Storgatan 16,

JOBBAR STRATEGISKT TILLSAMMANS

samlar vi nu yrkesgrupper och funktioner som arbetar för

I de nya lokalerna sitter bland annat studie- och yrkesväg-

att stötta dig som står utanför arbetsmarknaden.

ledare, arbetsmarknadssekreterare, praktiksamordnare,

– Vi vänder oss till dig som har ekonomiskt bistånd eller

budget- och skuldsamordnare, flyktingmottagare och

ingår i arbetsförmedlingens program. För att få stöd och

ekonomiska biståndsbedömare.

hjälp hos oss bör du alltså ha fått beviljat ekonomiskt

Funktionerna har tidigare funnits utspridda på olika

bistånd eller blivit anvisad till oss via arbetsförmedlingen,

ställen i Kil. Förutom att det nu blir enklare för kunderna

säger Annelie Hermansson-Åslund, arbetsmarknadschef.

att ta sig till en adress kommer personalen också arbeta

BÄTTRE OCH SNABBARE STÖD
Syftet med förändringen att vi lättare ska kunna samordna

mer strategiskt tillsammans för att få till bra individuella
lösningar för varje person med behov av stöd.

insatserna så att det blir en snabbare process och ett bättre

SAMARBETAR INOM VÄRMLAND

stöd för våra kunder.

– Vi samarbetar bland annat med försäkringskassan och

– Här finns allt under ett och samma tak. När du kommer

regionen. Tillsammans med andra Värmlandskommuner

till oss försöker vi ta ett helhetsgrepp. Hur ser din

ingår vi i dessutom i projekt som involverar arbetslösa

ekonomiska situation ut och hur kan vi stötta dig på olika

ungdomar och lågutbildade med utländsk

sätt för att du ska hamna i egen försörjning?

bakgrund, säger Annelie.

Egen
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CORONA LEDDE TILL NYA GREPP INOM KULTUREN
För kulturutövare, arrangörer, elever och publik blev det ett fattigt 2020 till
att börja med. Nästan alla arrangemang har ställts in, men den annorlunda
situationen med covid-19 har också lett till många kreativa lösningar.
KULTURSKOLAN OCH BIBLIOTEKET

KUNSKAPSTEATERN

– Det har varit en utmaning för kulturskolans

Våren skulle ha varit fullspäckad för Kunskaps-

lärare att motivera sig själva och eleverna utan

teatern, men pandemin satte stopp för alla bokade

att ha några konserter att jobba för, men efter

skolföreställningar. Desto bättre passade det med

hand lyckades de vända hela covid 19-situationen

den föreställning som de gav vid två tillfällen i

till en utvecklande och positiv erfarenhet. Den

Kilsravinerna i augusti, en väsen-

inställda elevkonsertturnén blev istället en

vandring med max 30 deltagare per föreställning.

reklamfilm där elever som i normala fall kanske
skulle stått tillbaka fick möjlighet att blomstra,
berättar Charlotta Anderberg, kultur- och fritidschef i Kils kommun.
Vissa elever i riskzon har fått sina lektioner digitalt och lärare har filmat eller spelat in minikonserter som vårdnadshavare har fått skickat
till sig eller kunnat se via kulturskolans Facebooksida. Kulturskolan har också startat en
Youtube-kanal.
– Jag tror aldrig eleverna har varit så spelsugna
som nu. Kulturskolan har samlat på sig många
fina undervisningsmetoder som vi kan ha nytta
av i framtiden.
På biblioteket har kreativiteten frodats och lett till
nya lösningar, som digitala bokcirklar och Take
away, där kunden kan förbeställa och hämta sina

så mycket mer. Du upplever med fler sinnen, det
är ljud och dofter. Det blev så påtagligt i den här
miljön. Det får du aldrig i en inomhusföreställning,
säger Mattias Walan från Kunskapsteatern.
Publiken gillade miljön och upplägget som passade både barn och vuxna. Förhoppningen är att
väsenvandringen ska återkomma nästa sommar.
– Vi är väldigt nöjda och hoppas kunna fortsätta
med och utveckla föreställningen.
För närvarande jobbar Kunskapsteatern med ett
nytt projekt, skolföreställningen ”Fakta dig” om
källkritik och vikten av att kolla fakta. Inte minst
viktigt nu i coronatider.
– Den har premiär i Kil, biblioteket har bokat två
föreställningar under höstlovet.

lånade böcker utanför. Digitala möten och utbild-

6 oktober kommer Fakta dig att visas för

ningar har visat sig spara oerhört mycket tid och

allmänheten, dock inte

möjliggjort att fler kan delta och förkovra sig.

i biblioteket, utan

– Det är en positiv effekt av coronaanpassningen,
som har lett till kompetenshöjning för hela
personalen, säger Charlotta.
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– Det blev väldigt bra, scenografin i naturen gav

i Kulturhuset
KilArena för
coronasäkerheten.

Det har som bekant inte varit möjligt att genom-

DIGITAL
GOSPELFESTIVAL

föra några konserter inför levande publik sedan i

Gospelfestivalen i

mars. Men rockbandet Mustasch hittade en egen

Fagerås ställs inte in

lösning på problemet. Gitarristen David Johannes-

– den ställs om till ett

sons badbrygga vid Frykens strand förvandlades

digitalt arrangemang

till scen och den 27 juni gav de en bejublad live-

istället för ett fysiskt. 10 oktober

konsert inför en stor, flytande publik som beskåd-

blir det en ”gungande gospelupplevelse via webben”,

ade det hela från båtar.

där du kan njuta av att festivala i ditt eget vardagsrum.

MUSTASCH LIVE

Det är dessutom 10-årsjubileum för festivalen. Redan
nu är också planerna igång för gospelfestivalen 2021.
Mer information om årets och nästa års festival
hittar du på gospelfestival.se

KONSERTER I FORSKNINGSSTATIONEN MOT ALLA ODDS
Leif och Monica Carlson hade bokat in artister för

– Vi skaffade 50 pingisbollar som vi flyttade över från

sommarens konserter i Forskningsstationen redan

en hink till en annan efterhand som folk kom in. Då

i februari. Men så kom pandemin med restriktioner

blev det tydligt för både oss och besökarna hur det

mot folksamlingar.

såg ut. Vi serverade ingen alkohol heller, bara fika. Då

– Jaha, då blir det ingen fjärde säsong, tänkte de först.
Men så tänkte de ett varv till.
– Klart vi fixar det här!

fungerar det och folk håller avstånd, säger Monica.
Publik som inte fick plats kunde slå sig ner utanför och
några valde att lyssna från sina båtar. Flera skänkte
pengar till artisterna. Många vittnade om hur värde-

Monica jobbar på Smittskydd Värmland och Leif

fulla dessa torsdagskvällar var för dem - att få komma

på MSB, så expertkunskapen fanns nära. De kunde

ut, se lite folk och lyssna på musik.

stämma av sina rutiner med Smittskydd Värmland och
planera för ett säkert genomförande av konserterna.
De fick låna ett stort tält och en bajamaja, hade tydliga avstånd mellan stolarna, tvättmöjligheter och gott
om skyltar. Vid insläppet stod en ordningsperson som
informerade och påminde om restriktionerna och de
såg till att det inte blev köer för de som ville besöka
fiket, där allt var inpackat. Maxgränsen 50 personer
(personalen inräknad) höll de hårt på.

– Det blev 15 konserter inklusive nationaldagsfirandet.
Vi har haft 600 betalande gäster och ett 70-tal artister
har fått utlopp för sin spelglädje och fått lite betalt.
Själva har de jobbat ideellt, men har i gengäld många
fina minnen och erfarenheter med sig.
– Vi är stolta över att ha lyckats med det här. Om man
verkligen vill, då går det. Men den viktigaste insikten
är hur otroligt viktig kulturen är i ett samhälle som inte
mår bra. Det visste vi innan, men det blev så tydligt nu.
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ALFA NEON STÄLLDE OM HELA PRODUKTIONEN
Kilsföretaget Alfa Neon drabbades, precis som så många andra företag, hårt av pandemin.
Plötsligt stod hela deras marknad stilla. Men på nästan osannolikt kort tid ställde de om
hela produktionen och fick, istället för att säga upp, tredubbla personalstyrkan.
Den 1 januari tillträdde Anders Gustafsson som vd för

TIDNINGSARTIKEL VÄCKTE IDÉ

Alfa Neon efter delägaren Martin Nilsson. Företaget

Förhandlingar med facket hade inletts och 25 personer

hade då 45 anställda fördelade på sina tre affärsområden

stod inför varselbesked. Men helgen kom emellan och på

– skyltar, fasadbeklädnad och arbetsbord avsedda för

lördagen fick Anders ett meddelande av Martin Nilsson.

produktion av reklamskyltar.

Det var en länk till en NWT-artikel om Karlstadbaserade

CORONA KLAPPAR TILL
– Jag hann jobba i ungefär två och en halv månader,
sedan kom corona och klappade till oss. Orderingången
droppade direkt på samtliga tre affärsområden, berättar
Anders Gustafsson.

företaget Wetterskogs som hade ställt om sin produktion
och nu gjorde skyddsförkläden till vården. De kontaktade
Wetterskogs ägare Björn Segerdahl och på måndagen
möttes de i Karlstad. Det visade sig att Wetterskogs
behövde hjälp med att producera - efterfrågan var enorm
just då - och på Alfa Neon fattades snart beslut om att det

Under hans tid på ett annat bolag fick han uppleva tappet

här var ett sätt att hålla igång företaget och kunna behålla

av en storkund som flyttade sin verksamhet utomlands.

personalen istället för att säga upp.

80 procent av orderingången försvann i ett nafs. Det ville
han inte vara med om igen.
– Den här gången skulle vi inte sitta i baksätet, utan ta
kommandot direkt.

– Vi plockade över alla på kollektivsidan och började köra
som legoproducent åt Wetterskogs.

FICK TA ÖVER KUNDEN
Sedan gick det bara någon dag innan Björn Segerdahl
hörde av sig och undrade om Alfa Neon kunde ta över
kunden (Säffleföretaget Cellcomb) helt. Då skulle de
producera 110 000 förkläden under fyra månader.
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– Men efter bara någon dag kom nya bud: ”Klarar ni

De nyanställda är både killar och tjejer - från nyanlända

att göra en miljon före årsskiftet?”. Då skulle vi behöva

till unga som kom direkt från gymnasiet. De kommer från

anställa och skaffa nya maskiner. Det blev diskussion med

Kil, Forshaga, Deje, Grums, Karlstad och andra orter i

styrelsen, och vi sa att ”vi kan inte investera innan ordern

närområdet. Medelåldern är cirka 21 år och de flesta av

är lagd”. Men vi lade fram en tidplan och pang! Så fick vi

dem har aldrig haft ett jobb förut.

ordern, berättar Anders.

– Vi var tydliga med att det här är ett projekt som löper

95 I DRIFT PÅ FYRA VECKOR

fram till årsskiftet, att alla blir timanställda och att vi

Det innebar, förutom investering i två nya skärmaskiner,

kommer att göra drogtester på samtliga. Men vi var också

också att de behövde anställa 35 personer. Och snart

tydliga med att de som jobbar på bra kan erbjudas mer

höjdes budet igen: ”Kan ni göra ytterligare 1,5 miljoner?”

sedan. Idag har majoriteten en visstidsanställning fram

– Ägarna sa ”kör!” och vi insåg att om vi skulle klara att gå

till årsskiftet. De gör ett bra jobb!

upp från att leverera 5 000 till 90 000 förkläden i veckan

EN HELT ANNAN VÄRLD

skulle vi behöva ha 95 anställda i full drift efter fyra

Hur det blir efter årsskiftet är det ingen som vet i dags-

veckor. Det var en utmaning!

läget, men investeringarna är redan gjorda inom projektet

Praktiska problem skulle lösas. Först byggde de en fabrik
i fabriken – det var ju tvunget att vara rent och skräpfritt

och både utrustning och personal finns på plats om efterfrågan fortfarande skulle finnas då.

inför produktionen av skyddsförkläden. Och vart ska 95

– Vi har ingenting emot att fortsätta, men det hänger

personer byta om? Baracker, beslutade de sig för. Men

också på om regionerna accepterar en svensk prisbild.

baracker kräver bygglov. Och så behövdes matsal och
parkering för 90 personer plus den ordinarie personalstyrkan på 45 personer.
– Vi fick skrapa av alla ytor vi hade här.

Vid sidan av den nytillkomna produktionen har också
den ordinarie verksamheten börjat rulla på för Alfa Neon,
framförallt när det gäller arbetsbord.
– I mitten av juni började det komma in lite småorder,

MÅNGA FICK SITT FÖRSTA JOBB

sen exploderade det. Vi fick lyfta tillbaka en del av vår

Och så var det ju personalen. Med hjälp av ett Facebook-

ordinarie personal – vi hade ju kompetensen kvar, så det

inlägg, som de bad kollegor och andra att dela, rasslade det

var bara att köra igång. Idag har vi en orderstock som är

till. Flera hundra ansökningar kom in. Två arbetsledare

så stor att all ordinarie personal bygger bord plus att vi har

anställdes och de fick sedan kalla till intervjuer.

lyft över fyra ungdomar som är under upplärning. I mars

– På fyra veckor löste sig allt det här. Men det är något vi
kommer att komma ihåg resten av livet.

hade ingen hade kunnat drömma om att det skulle bli så
här, det är som två olika världar, säger Anders Gustafsson.
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Frykenbadens camping

– FRÅN PANIK TILL OMSTÄLLNING
För besöksnäringen blev pandemin ett hårt slag. Magnus Christoffersson
som driver Frykenbadens camping sammanfattar känslan i våras med två ord.
– Full panik, det kan inte beskrivas på annat sätt.

25 UNGA FICK SOMMARJOBB

Men när den första chocken lagt sig var det bara att

Nu kunde tidigare medarbetare som permitterats från sina

anpassa sig efter verkligheten och se över förutsättning-

nya jobb, men även fler, få sommarjobb. Totalt har 25 ung-

arna. Utländska gäster utgör, under normala år, omkring

domar arbetat på campingen under sommaren som blev

35 procent av besökarantalet.

betydligt bättre än vad Magnus och hans kollegor hade

Fokus kom istället att hamna på målgrupper i närområdet.
– Vi ställde om ganska fort och gjorde två saker som fick
betydelse. Det ena var att erbjuda månadscamping under
juni, juli och augusti för de som bor i närheten. Det andra
var att leta efter kompetent personal till restaurangen.
Vi fick tag i en väldigt duktig kock som har graderat upp

– Utöver corona hade vi också den kallaste juli på 50 år, ett
tragiskt dödsfall och dessutom, när det väl blev fint igen i
augusti, skedde provtagning av badvatten i samband med
att bryggorna städades, vilket olyckligt föranledde dåliga
prover varpå kommunen gick ut med en badavrådan.

vår ganska enkla restaurang och det har attraherat folk

VIKTIGT ATT SYNAS

utifrån, berättar Magnus Christoffersson.

Allt är inte summerat, men som det ser ut ligger resultatet

LYCKAD MARKNADSFÖRING
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befarat. Trots bakslag efter bakslag.

i linje med fjolåret.

Frykenbaden har också jobbat hårt kommunikations-

– Dygnscampingen har sjunkit med 17 procent och stug-

mässigt med att marknadsföra campingen och badplatsen

uthyrningen med 25 procent jämfört med 2019, men det

som ett utmärkt alternativ gentemot besökare från Kil,

vägdes upp av månadscamparna, säger Magnus.

Forshaga, Grums, Karlstad.

Lärdomar de har dragit är hur viktigt det är med det kom-

– Frykenbaden är ju en fantastisk plats att åka till och vi

munikativa, marknadsföringen och att det går att ställa om.

lyckades bra med den marknadsföringen. Hade vi inte fått

– Syns vi inte så finns vi inte, men jag kan tycka att vi har

hit de målgrupperna hade det sett helt annorlunda ut.

skött det bra trots allt.

Foto: Frykenbadens camping

HAR DU EN IDÉ TILL
ETT EGET FÖRETAG?

NÄRINGSLIV

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning
till dig som just startat eller funderar på att starta eget
företag. Vill du veta hur du går vidare med din idé?
Är du ny företagare och behöver bolla nya vägar i kristid?
Hos oss är inga frågor dumma.
Vi finns i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums,
Kil och Forshaga.
Varmt välkommen!
Läs mer och boka din tid på
nyforetagarcentrum.se/sodravarmland eller kontakta
Mikael Kindberg, Kils kommun, för mer information.

SAMARBETE UNDERLÄTTAR
FÖR FÖRETAGARE
Karlstad Business Region är ett partnerskap mellan
kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och
Kil. Vi samarbetar inom etableringar, kommunikationer
och marknadsföring för att Karlstadsregionen ska växa
och utvecklas.
Vill du starta verksamhet eller har du planer på att
expandera? Vi bistår med rätt kontakter, analyserar
etableringsalternativ och föreslår lämpliga
samarbetspartners.

Grattis

ÅRETS FÖRETAGARE
PATRICK ANDERSSON, TIPRO
Patrick Andersson är Årets företagare i Kil. Han
är vd för Tipro AB, som verkar inom fordonslackering. De lackar själva, men är också återförsäljare av
material, verktyg och lackboxar.
– Det är alltid roligt att bli uppmärksammad. Men jag vill
passa på att hylla vår fantastiska personal, vi är ett grymt
team! säger Patrick..
Årets företagare utses av Företagarna/Kilsam.
Företagarna företräder över 60 000 företagare runt om
i Sverige. Ordförande i Kil är Ing-Britt Bergström, vice
ordförande är Hasse Norström.
Motiveringen lyder: ”Sprunget ur motorsporten har Tipro
idag växt till en av landets ledande billackeringsgrossister.”

EKONOMISKA PROBLEM AV COVID-19?
Kilsföretag som gör affärer med Kils kommun eller våra
kommunala bolag och som på grund av covid-19 hamnat i
ekonomiska problem, kontakta
mikael.kindberg@kil.se eller 0554-194 13.

Läs mer på karlstadbusinessregion.se

KILS NÄRINGSLIV PÅ

ACEBOOK

Möt lokala företagare och få tips om aktiviteter
och viktiga händelser för dig som driver företag.

www.facebook.com/naringslivetikil

VILL DU VETA VAD SOM ÄR PÅ GÅNG INOM
NÄRINGSLIVET I KILS KOMMUN? ANMÄL DIG
TILL FÖRETAGSREGISTRET! MAILA KONTAKTUPPGIFTER TILL MIKAEL.KINDBERG@KIL.SE
19

I samarbete med Region Värmland, Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland.

Undvik att bli smittad och att smitta andra.

Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten!

Håll avstånd!

Protect yourself and others from spread of infection.

Wash your hands often, with soap and water!

Keep your distance!

Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo!

Masaafadaada ilaali!

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur
ku faafo.

!داوم عىل غسل يديك باملاء والصابون

تجنب اإلصابة بالعدوى وإصابة اآلخرين
از رسایت میکروب به خود و دیگ ران اجتناب بورزید

!دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید

!حافظ عىل ترك مسافة كافية آمنة بينك وبني اآلخرين
!فاصله خود را حفظ کنید

Undvik att röra ögon, näsa och mun!

Stanna hemma om du är förkyld!

Hosta och nys i armvecket!

Avoid touching your eyes, nose and mouth!

Stay home if you have a cold!

Cough and sneeze into your elbow!

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo

Guriga joog haddii hargab ku hayo!

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!

afka!

!تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك
! بینی و دهن خودداری کنید٫ از ملس کردن چشم

ً احرص عىل البقاء يف املنزل عندما تكون مصابًا بالزكام
!أو إنفلونزا
!اگر زکام دارید )رسما خوردید( در خانه مبانید

احرص عىل أن يكون السعال والعطس يف مرفق الذراع
!رسفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید

Äldre är en riskgrupp – för att skydda dem, undvik besök!

Du bör avstå från alla fester och samlingar, även med familj och vänner.

Elderly people are a risk group – to protect them, avoid visits!

You should avoid attending all parties and gatherings, even with family and

Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo,
halaga fogaado boqashooyinka!

!لذلك تجنب الزيارات لحاميتهم-كبار السن هم من أكرث الناس عرضة لخطر اإلصابة
 از م راجعه با آنها خود٫  ب رای محافظت آنها- بزرگساالن در معرض خطر ق راردارند
!داری کنید

friends.
Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada,
xitaa kuwa qoyska iyo saaxiibada.

. حتى مع العائلة واألصدقاء،يجب عليك االمتناع عن الذهاب إىل جميع الحفالت والتجمعات
. حتی با خانواده و دوستان تان،شام باید از همه محفل ها و گردهامیی ها خودداری کنید

