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Mot ljusare tider
SKRIDSKODISCO
HUR VILL DU HA DET SOM ÄLDRE?

VÄRMLANDS MUSEUM TILL KIL
Fler villatomter ● Vill du göra skillnad? ● Ta hem biblioteket

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

För ett år sen skrev jag här om vad som inspirerar mig och ställde även

Sid 3

Kommunen i coronatider

frågan om vad som inspirerar dig? Jag tog bland annat upp utmaningar.

Sid 4

Enkät, äldreberedningen

Inte kunde någon av oss då ana vad som skulle ske kring covid-19 och

Sid 5

Villatomter, digitala tjänster

hur det skulle påverka vår vardag och värld.

Sid 6-7

Familjehem

Sid 8-9

Ta hem biblioteket

I skrivande stund har vaccinationen startat. Låt oss hoppas att vaccin-

Sid 9

Upplev Kil

produktionen ökar så att vaccineringen kan komma igång ordentligt.

Sid 10

Värmlands museum

Många har drabbats hårt det senaste året och mina tankar går till er.

Sid 11

Gymnasievalet

Sid 12

Strategisk plan 2021

Sid 13

Hänt sen sist och på gång

och förbättra i framtiden. Vissa saker

Sid 14

Skridskodisco

är snabbt fixat annat tar längre tid att

Sid 15

Näringsliv

genomföra. Inom kommunen arbetar vi

Sid 16

Vaccinationsinformation

ständigt med framtiden i åtanke; vare

Även i mörka stunder behöver vi se framåt; vad vi behöver arbeta med

sig det handlar om strategisk planering,
vardagsbeslut eller inkomna medborgarförslag. Att ständigt försöka göra små
eller stora förbättringar.

”i mörka
stunder
behöver vi
se framåt”

Just nu pågår ett arbete med en ny översiktsplan för kommunen och en
fördjupad översiktsplan för Kils tätort. Arbetet handlar egentligen om att
se framåt och våga drömma - vad vill vi ska ske framöver? Om vi jämför en
specifik plats från igår till idag så kanske vi inte ser någon större skillnad.
Box 88, 665 23 Kil

Men om vi ser på längre perspektiv, som till exempel Frykstahöjden:

Ansvarig utgivare: Anders Johansson

Vad fanns där för tio år sedan? Vad finns där idag? Utvecklingen i Renstad,

0554-191 70, anders.johansson@kil.se

Högboda eller Fagerås - visst ser vi en viss förändring?

Produktion: Jenny Willman, Lina Nyåker

Jag vet att det finns många kloka idéer och tankar runt om i Kil. Du har

och Roger Kvarnlöv

säkert flera? I vårt arbete vill vi gärna ha in dina synpunkter. För vi är ju

kommunikationsenheten, Kils kommun

alla tillsammans med och utvecklar samhället och ser till att Kil är på rätt
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spår även i framtiden.
”Vi behöver ha blicken både framåt
och bakåt för att ta oss någonstans.”

Preliminära utgivningsdatum 2021
Nr 1. 4 mars
Nr 2. 27 maj
Nr 3. 23 september
Nr 4. 16 december

Anders Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0554-191 70
anders.johansson@kil.se

Svanenmärkt trycksak, 341 144

TILLSAMMANS MINSKAR VI SMITTSPRIDNINGEN
I början av året började vi vaccinera kunder och personal inom särskilt boende.
Regionen står för vaccinering av allmänhet och vård- och omsorgspersonal.
Kommunerna ansvarar för att vaccinera kunder inom äldreomsorgen och LSS.
Vaccination mot covid-19 är ett erbjudande och helt frivilligt.
– En hög andel av vår personal inom vård och omsorg har tackat ja till vaccin och
det gör mig stolt. Många vill ta sitt ansvar för att bidra till att skydda de äldre, svaga
och sjuka. De som tackar nej gör det för att de är gravida eller nyligen genomgått
en covid-19, säger Annika Nilsson, mediciniskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer och håll dig uppdaterad via 1177.se
Ella var den första av våra kunder som fick vaccinet

VI HAR VACCINERAT OSS

Andrea Backlund

David Lindhe

Anne Engkvist

– Det kändes inte, bara som ett
vanligt influensavaccin. Jag gjorde
det främst för att mina medmänniskor och de jag arbetar för
ska känna sig trygga, men också för
min egen skull. Pandemin har varit
en tuff tid för oss alla och vi måste
göra vad vi kan.

– Ju fler som tar vaccinet ju mer
kan vi minska smittspridningen
i alla fall. Därför valde jag att ta
sprutan. Som vaccinerad bär vi
smittan kortare tid och enbart på
kroppen, inte via luftvägar. Efteråt
fick jag lite huvudvärk som gick
över efter någon dag.

– Jag kände ingen osäkerhet utan
tackade ja direkt när jag fick frågan.
Jag vill bidra till att minska smittspridningen. Jag fick lite ont i armen
men det gick över efter någon dag,

Var rädd om dig och dina medmänniskor
- följ Folkhälsomyndighetens råd

UPPDATERAD
OCH AKTUELL
INFORMATION

kil.se/corona
TELEFONNUMMER FÖR CORONA-INFO
Du som inte är digital har möjlighet att kontakta
vår säkerhetssamordnare på 0554-191 02 för att
få coronarelaterad information från kommunen.
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ÄLDREBEREDNINGEN BEHÖVER DINA SYNPUNKTER:

VAD ÄR ETT GOTT LIV FÖR DIG I KIL?
Är du mellan 60 och 80 år och bosatt i Kils kommun? Nu vill vi ha in dina synpunkter
för att göra Kil ännu bättre för just dig.
Mellan 26 april och 12 maj kommer äldreberedningen
att genomföra en enkät. Syftet är att ta reda på vad

VAD ÄR ÄLDREBEREDNINGEN?

äldre i kommunen behöver och vill ha. Ett slumpvist

Äldreberedningen är tillsatt på uppdrag av

urval inom gruppen 60-80 år kommer att få ett brev

kommunfullmäktige. Syftet är att utreda hur

hemskickat med information och kan besvara enkäten

kommunen långsiktigt ska arbeta med all

digitalt eller skriftligt.

planering för äldre. Fokus är “samverkan för ett

ALLA KAN DELTA DIGITALT

gott liv i Kil” med en tidshorisont på fem till tio år.

Du som inte får enkäten via post kan ändå delta!

I äldreberedningen sitter representanter från

Gå in på vår hemsida via webbadressen kil.se/aldreikil

samtliga partier i kommunfullmäktige: Åse-Britt

och fyll i enkäten digitalt under samma period.

Falch (S) ordförande • Peter Pettersson (C) • Ingela

Resultatet av enkäten kommer att presenteras på
hemsidan och i kommande nummer av På rätt spår.

Fallström (M) • Gun-Britt Nilsson (L) • Lars Nyberg
(MP) • Leif Andersson (SD) • Daniel Johansson (V)

Svaren kommer vara viktiga när äldreberedningen

Äldreberedningens arbete har pågått sedan hösten

lämnar förslag till kommunfullmäktige om hur de ska

2019, bland annat genom dialoger med pensionärs-

arbeta strategiskt med frågor som rör äldre de

organisationer, kyrkan, biblioteket och andra kom-

kommande fem-tio åren.

muner. Tanken är också att involvera allmänheten,
genom utåtriktade aktiviteter.

Har du idéer, kloka tankar eller synpunkter
på vad äldreberedningen borde jobba för?
Fyll i enkäten 26 april-12 maj
eller kontakta oss via
asebrittfalch@hotmail.com
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KIL.SE/ALDREIKIL 26 APRIL - 12 MAJ

FLER VILLATOMTER
I ATTRAKTIVA LÄGEN

DIGITALT ERSÄTTER
BLANKETTER

För att möta det ökade behovet av bostäder arbetar vi

Vi har infört nya digitala tjänster inom miljö och bygg

med en ny detaljplan för Dikartorp. Dikartorp ligger

och fler är på gång. Därmed försvinner blanketter för de

sydöst om badstranden i Fryksta, med utsikt över södra

ärenden där vi har digitala möjligheter.

Fryken. Planen omfattar omkring 38 nya villatomter.

FLERA FÖRDELAR MED E-TJÄNSTER
Syftet med digital hantering är att underlätta för dig
som kund och för handläggarna.
Några av fördelarna:
• Enklare att följa ditt ärende och att skicka in
kompletteringar.
• Snabbare kommunikation. Handläggaren kan

Ungefärlig läge för området Dikartorp

skicka brev till dig genom funktionen ”mina

DEMOKRATISK PROCESS

meddelanden”.

Just nu pågår utredningar, som naturvårdsinventering

• Brev genom Kivra. Du som inte har en elektron-

och geologiska undersökningar, för att avgöra om områ-

isk brevlåda kan fortfarande få dina brev med

det är lämpligt för bostadsbebyggelse. Utifrån resultatet

vanlig post eller e-post.

kommer vi att ta fram ett förslag till detaljplan.
Detaljplanen kommer under våren att ställas ut för
samråd. Efter samrådet kommer vi att sammanställa
de inkomna synpunkterna. Ett omarbetat planförslag
kommer sedan ställas ut för granskning.

• Hjälp av informationsrutor för att förstå de
olika fälten som ska fyllas i.
• Möjlighet att be om slutbesked på byggsidan
när du är klar med ditt byggprojekt.

Antagande av detaljplan för Dikartorp kan ske tidigast
under sommaren 2021.

VI HJÄLPER DIG

VILL DU VETA MER?

Har du frågor eller problem att använda
e-tjänsterna? Kontakta våra handläggare
så hjälper vi till!

På kil.se/dikartorp kommer du att kunna läsa mer
under processens gång.
Har du frågor eller funderingar är du välkomna att
kontakta Emma Brunzell, ansvarig för projektet,
på emma.brunzell@kil.se eller 0554-191 37

I samhällsbyggnadshuset finns en kunddator som
du kan använda för att göra dina ärenden. Du kan
också identifiera dig hos oss via körkort eller pass
om du saknar ett bank-ID. Just nu tar vi bara emot
förbokade besök.
Ring oss via växeln på 0554-191 00 och be att få prata
med personalen på miljö- och byggavdelningen.
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”VI LÅNAR UT OSS TILL ETT ANNAT BARN”
Anna-Karin Lindblom och Ingela Astmo Ivarsson har öppnat sina hem för barn och unga
som behöver fler stabila vuxna omkring sig. Hos Anna-Karin bor en fyraåring sedan två år
tillbaka, Ingelas familj utökades med en tonåring för ett år sedan.
Båda började med att vara kontakt- och jourfamiljer – en

INTE ETT SÄTT ATT SKAFFA BARN

bra ingång för den som funderar på att bli familjehem,

Att ta hand om någon annans biologiska barn kan vara en

tycker de. Anna-Karin och hennes man har tagit emot

utmaning: Att inte veta om – och hur länge – barnet ska

barn på deltid sedan många år tillbaka. För deras egna

stanna, få anhöriga på köpet och allt vad det innebär.

fyra barn har det blivit naturligt att dela sina föräldrars
tid med andra barn.

inte är ditt. Det har föräldrar och förhoppningsvis ska de

– De är så vana, de vet att det finns barn som ibland

kunna återförenas så småningom. För mig är det viktigt

behöver ha fler vuxna omkring sig. Det har blivit en del av

att ha en bra relation till de biologiska föräldrarna. Jag ser

deras liv också, säger Anna-Karin.

det som att vi lånar ut oss till ett annat barn, ett barn som

VILLE SKAPA STABILITET
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– Du måste vara inställd från början på att det här barnet

behöver oss just nu.

Den fyraåring som nu bor i Anna-Karins familj kom först

HÅLLER KONTAKTEN

som jourbarn och hon är anledningen till att de tog steget

De flesta av de barn som ”lånat” Anna-Karin och hennes

att bli familjehem.

familj genom åren hör fortfarande av sig emellanåt.

– Hon var så liten och rotlös, det kändes svårt att förklara

De har berikat varandras liv och gör det fortfarande.

för henne att ”nu ska du stanna här ett litet tag tills du får

– Det är utvecklande och givande för alla parter. Jag

en annan familj att bo hos”. Det kan man ändå förklara för

har lärt mig något av varje barn. Som familjehem eller

de lite äldre barnen. Vi tyckte inte hon skulle behöva flytta

jourhem gör du en stor insats för de här barnen utan att

ännu en gång, så då ansökte vi om att få bli familjehem.

det nödvändigtvis behöver vara så stor skillnad för dig.

Hon och familjen har fortsatt att leva sitt liv som vanligt.

STARTAT NÄTVERK

– Och så får barnet smälta in i vår tillvaro. Det har

Ingela och Anna-Karin har

fungerat bra.

dessutom startat ett nätverk

DU ÄR ALDRIG ENSAM OM ANSVARET

för människor som liksom
de själva har valt att ”låna

Som familjehem måste du också vara beredd på att barnet

ut sig” till barn och unga

har med sig ett bagage av tidigare upplevelser.

som behöver fler vuxna i

– Det gäller särskilt lite äldre barn och det kan förstås

sitt liv.

vara tufft.

– Är du bara beredd på att det handlar om att gå in i ett

Ingela, som har en tonåring hos sig, håller med. Men som

uppdrag och att du får med de biologiska föräldrarna på

familjehem har du rätt till stöd, handledning och fort-

köpet, att du har umgängen att sköta och att målet faktiskt

bildning. Du är aldrig ensam om att axla ansvaret.

är att barnet ska hem igen, då är det bara att köra. Du får

– Och även familjehem kan ha en avlastningsfamilj.

så otroligt mycket tillbaka.

VILL DU OCKSÅ GÖRA SKILLNAD?
Skulle du kunna tänka dig att ta hand om ett barn som inte längre kan bo kvar hos sina
föräldrar? Vi behöver fler familjehem i och i närheten av Kil – kanske kan du göra skillnad.
Det händer ibland att barn och ungdomar inte kan bo

utan barn. Vi har såväl unga som äldre familjehem av

kvar hos sina föräldrar av olika orsaker. Om barnet

olika nationaliteter.

måste placeras för vård utanför hemmet kan familjehem vara ett alternativ. Det är socialtjänstlagen som styr
verksamheten runt barn och ungas placering i familjehem. Alla familjehem utreds innan för att passa det
enskilda barnet.
Familjehemmet ska ge omsorg, känslomässig värme,
stimulans, vägledning, gränssättning och stabilitet
– kort sagt ge barnet det som alla barn behöver.

VI SÖKER TRYGGHET
– INTE PERFEKTA FAMILJER
För att bli familjehem kräver vi inte att du har den
perfekta familjen – sådana finns inte. Däremot ska du
ha erfarenhet av att ta hand om barn, egna eller andras.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Om du vill blir familjehem kommer socialtjänsten att
göra en utredning. Den omfattar flera hembesök, intervju,
referenssamtal och utdrag ur offentliga register. Allt
sammanfattas i en skriftlig utredning som sedan används
som underlag för beslut.
Familjehemmet får ersättning som ska täcka utgifterna för
exempelvis mat, kläder, fickpengar och resor för barnet.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN
Om du vill anmäla ditt intresserad som familjehem
- fyll i ett formulär på vår hemsida.
Du hittar det på kil.se/guld

Du ska också ha en trygg och stabil livssituation. Du
kan vara gift, ensamstående, sambo, särbo med eller
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TA HEM BIBLIOTEKET
till ditt vardagsrum
Du vet väl om att det finns flera sätt att ta dig in i biblioteket och ta del av våra
bibliotekstjänster hemifrån? Ett lånekort på biblioteket öppnar dörrar till alla våra
digitala tjänster. För att använda de digitala tjänsterna behöver du ett lånekort, pinkod,
internetuppkoppling och en modern mobiltelefon, surfplatta eller dator.
E-BÖCKER OCH E-LJUDBÖCKER

FILMER FRÅN HELA VÄRLDEN

Vi har e-böcker och ljudböcker i mängder som du kan

Cineasterna är bibliotekens streamingtjänst för film. Med

låna. Läsa och lyssna på digitala böcker kan du göra i vår

Cineasterna får du gratis tillgång till tusentals filmer

e-boksapp Biblio eller via vår hemsida. Du kan låna två

hemifrån, både för vuxna och barn. De flesta har svensk

digitala böcker per vecka och lånetiden är 28 dagar.

text. Du kan låna upp till åtta filmer per månad.
Att använda Cineasterna är mycket enkelt:

NY APP FÖR LÄSANDE BARN

• Öppna din webbläsare och gå till www.cineasterna.se

Nu kan vi erbjuda appen Bibblix som innehåller massor

• Välj ditt bibliotek i rullistan mitt på skärmen och klicka

av läsning och boktips från biblioteket. Appen passar alla

på “Gå vidare”

barn, från nybörjarläsare till bokslukare, mellan 6 och 12
år. Boktipsen är utvalda av barnbibliotekarier.
Bibblix är helt kostnadsfri och fungerar både i mobilen
och surfplattan. Sök på Bibblix där du hämtar hem appar.
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• Leta upp en film som du vill se. Fyll i personnummer
eller lånekortsnummer och pinkod. Klart! Filmen är
tillgänglig i 48 timmar efter att du lånat den.

DIGITALA BÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK
På hemsidan varldensbibliotek.se finns e-böcker och
ljudböcker på flera olika språk. Läs och lyssna när du
vill, så mycket du vill. Allt är gratis. Skaffa ett konto
med din e-postadress.
Syftet med Världens bibliotek är att främja läsning och
kunskap för att alla ska kunna verka i samhället på
egna villkor. Tjänsten är en del av biblioteken i Sverige,
finansierad med skattepengar.

VAD SKA VI GÖRA MED
ALL TID? Upplev Kil!
LÄS EN BOK!
Några böcker med Kilskoppling som du hittar på Kils bibliotek:
“Mitt liv som Sven” av Anders Haglund • “Sikta högt” av Enar
Jonsson • “Karameller till Edward” eller “23:15 till Arvika” av
Henry Nilsson • “Hundra år på Storgatan i Kil” • “Det gamla
Kihln” av Ingrid Wessmark
Serietidningar och böcker om Goliat, av de tidigare Kilsborna
Kerstin och Kenneth Hamberg, innehåller flera Kilsreferenser.

TIDNINGAR FRÅN HELA VÄRLDEN
Med Pressreader kan du läsa dagstidningar och tidskrifter digitalt hemma eller på biblioteket. I Pressreader finns 7000 tidningar på 60 olika språk. Om du
inte kan ta dig till biblioteket och koppla upp dig till bibliotekets nät kan du logga in via bibliotekvarmland.se
och använda Pressreader hemma.
Läs mer på bibliotekvarmland.se eller kontakta oss på
biblioteket så berättar vi hur du går tillväga.

BEHÖVER DU LÅNEKORT OCH PINKOD?
Kontakta oss på 0554-191 66 eller biblioteket@kil.se
så hjälper vi dig.
Läs mer på vår hemsida
kil.se/biblioteket eller bibliotekvarmland.se

SE EN FILM!
Spana in Noll tolerans, Livvakterna, Den tredje vågen eller
någon av Johan Falk-filmerna med den Kilsbördiga regissören
Anders Nilsson. • Via en streamtjänst kan du kolla Ida Hallquist
som Fanny i Ack Värmland. Serien utspelar sig i Molkom, men
Ida är iallafall uppväxt i Kil. • I Sveriges televisions Öppet arkiv
hittar du höjdpunkter ur Hajk med Kilssonen Bengt Alsterlind.
• På kil.se/play hittar du nostalgiskt material, bland annat från
tider där Kilsborna fortfarande kunde trängas längs Storgatan
och titta på paraden under Kil hela veckan.

LYSSNA PÅ PODD!
Malte Hallquist är en Killing med en egen poddcast. I Insikter
från utsikter – en podd du mår bra av, träffar han både kända
och okända personer. Vi får bland annat höra Kilsbon Marie
Niljung, Kils AIKs Stefan Holm och programledaren Hanna
Hellquist, som fascineras av utsikten på Dalliden och berättar
om att hon gillar att äta dumplings i Kil. Finns där poddar finns.

LYSSNA PÅ MUSIK!
Det finns mängder av bra musiker med Kilskoppling!
Till exempel Erika Jonsson, Simon Frick Spejare, Ida Hallquist
och Frippe M. Kilsbon Bengt Nilsson har gjort en hel massa
bra filmmusik som du kan avnjuta även utan rörliga bilder.
Varför inte skapa en egen Spotifylista med Kilsmusik?

BESÖK ETT SPÄNNANDE TURISTMÅL!
Kil är fullt av överraskningar! Har du exempelvis upplevt det
som har kallats för Världens största spade? Om benämningen
stämmer låter vi vara osagt, men konstaterar i alla fall att det
är en gôrstor spade. Du hittar den fyra meter höga spaden en bit
in i skogen vid rastplatsen vid Norsbron. 1996 användes spaden
till att ta det första spadtaget för bygget av Riksväg 61 förbi Kil.
4,46 meter hög och 88,3 kg tung och ska enligt uppgift finnas
benämnd i Guinness rekordbok. Fler spännande turistmål
hittar du via visitvarmland eller kil.se
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Värmlands Museum VILL TA DEL AV DITT KIL
Den 22-28 mars kommer Värmlands Museum till Kil med delar av sin verksamhet.
Museets expertis inom olika områden vill uppmärksamma och lära sig mer om trakten,
träffa Kilsborna och dela med sig av kunskap kring Kils och Värmlands historia.
Museet vill ha in tips från Kilsbor – känner du till
intressanta platser och människor som du inte tycker
att museet får missa? Har du till exempel tips på var det
finns interiört måleri eller har du tagit foton ihop med din
A-traktor? Då kan du gärna kontakta museet.

TREOR BJUDS IN TILL FORNTIDSLABB

VI VILL HA KILSBORNAS HJÄLP!
HUS I KIL
Vilket är ditt favorithus eller din favoritplats i Kil?
Lägg upp en bild på Instagram och tagga med
@varmlandsmuseum. Använd gärna #husikil.

Under veckan tar museets pedagoger med sig Kils tredjeklassare till gravhögarna i Runnevål och bjuder på Forn-

EPA VÄRMLAND

tidslabb. Museets fotograf dokumenterar vardagsliv i Kil,

Har du tagit foton ihop med din A-traktor? Då

material som sedan sparas för framtiden. I sociala medier

kan du publicera dem på Instagram och tagga

delar museet med sig av kunskap om Kil och i en digital

med @varmlandsmuseum. Använd gärna

kommunvandring får vi bland annat följa med till Boda

#EPAVärmland.

kyrka och järnvägsstationerna i Kil och Fagerås.

Obs, tänk på att din profil måste vara öppen för att

VISA UPP DIN EPA-TRAKTOR
Det blir också digital utställning med lokala stenåldersfynd och i skyltfönstren vid biblioteket mot Storgatan
visas fotografier av EPA-ägare från en tidigare utställning
på museet i Karlstad. Här kan du och din EPA också synas

bilderna ska kunna ses av andra än dina följare.
INTERIÖRT MÅLERI
Känner du till var det finns interiört måleri i
Kilstrakten? Hör gärna av dig!

om du lägger upp din bild på Facebook eller Instagram
under #EPAVärmland.
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VILL DU VETA MER OCH TA DEL AV PROGRAMMET?

Dessutom blir det möten med kommunen, hembygds-

Besök www.varmlandsmuseum.se , kontakta Värmlands

föreningar och fotoklubbar för samtal om bebyggelse- och

Museum via Facebook och Instagram eller maila till

kulturmiljöfrågor, bildarkivering och föremålssamlingar.

museet@varmlandsmuseum.se

Ellen Källberg och Tindra Eriksson, från utställningen EPA Sverige. Foto: Benjamin Nørskov

MED SIKTET INSTÄLLT PÅ GYMNASIET
Eleverna på Sannerudsskolan 7-9 började vårterminen med distansundervisning vissa dagar i veckan. I början av året var det också dags
för niorna att bestämma sig för vilken gymnasieutbildning de vill söka.
Vi lät några av Sannerudsskolans niondeklassare svara på tre frågor:
1. Vilket/vilka gymnasieprogram har du sökt/hoppas du komma in på inför hösten?
2. Vad är det som gör att du vill gå just det programmet?
3. Hur tycker du att det har fungerat att ha distansundervisning vissa dagar?

AMELIA FREDRIKSSON
1. Jag har sökt till Södra Viken,
Naturbruksprogrammet med
inriktning skog.
2. Jag är intresserad av skog
och maskiner. Det ingår mycket
praktiskt lärande och det verkar
vara ett bra yrke som intresserar mig.
3. Jag tycker att distansundervisningen
har funkat väldigt bra.

HUGO ELLSTRÖM
1. Jag har sökt Bygg- och
anläggning på Nobel.
2. Jag är intresserad av
bygg och praktiska saker.
Tycker det är jobbigt att
sitta still.
3. Bra.

LOVA ENGSTRÖM
MOHAMED ORABI
1. Jag har sökt till Nobelgymnasiet, Fordons- och
transportprogrammet.
2. Det verkar kul, jag gillar
bilar och vill lära mig mer
om bilar.

1. Jag valde i första hand
naturvetenskapsprogrammet
på Sundsta-Älvkullegymnasiet, i andra hand
natur på Klaragymnasiet.
2. Det ger mig bred kunskap och mycket poäng eftersom
jag har tänkt att läsa vidare till läkare efter gymnasiet.
3. För min del har distans fungerat bra, men man hör att
många halkat efter och inte klarat av att sköta distansen.

JULIA SANDBERG
1. Jag har sökt Fordons- och
transportprogrammet på
Nobelgymnasiet.
2. Man får ta körkort värt
cirka 200 000 kronor, det
kan vara välbehövligt i
arbetslivet och man får en bra utbildning.
3. Jag tyckte distansen var skitbra, det var
mycket lättare att fokusera hemifrån.

OLIVER ALSBJER
1. Jag har sökt till Södra
viken, Fordons- och transportprogrammet inriktning
transport.
2. Jag vill köra lastbil.
Man får ta körkort gratis.
3. Det funkar bra. Det är bättre med distans.
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VAR ÄR VI PÅ VÄG? VAD VILL VI UPPNÅ 2021?
Kommunfullmäktige beslutar en strategisk plan med övergripande mål och ambitioner
för den fyraåriga mandatperioden. Varje år beslutar de också budget och mål för
nästkommande år. Vad fokuserar Kils kommun extra mycket på i år?
Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som

perspektiv. Under 2021 ska det ekonomiska resultatet

ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och

uppgå till minst 2,5 procent av skattenettot, som lägst

verksamheten.

dock 19 miljoner kronor. Överskott är viktigt för att

kommunen under 2021 på att införa en ny enhet för

kunna investera.

bemanning och planering av personal. Genom att minska

Medborgarperspektivet anger att Kil är en trygg och

antalet vikarier kan kommunen öka antalet fast anställd

attraktiv kommun att leva och bo i och att kunder och

personal och öka kvalitén i viktiga serviceverksamheter.

medborgare är nöjda med den kommunala servicen.

Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan

Andelen behöriga elever till gymnasiet ska öka och

att äventyra kommande generationers möjligheter. Kil

andelen personer i arbetsför ålder som saknar arbete

ska växa i en hållbar takt, där befolkning och antalet

eller som inte studerar ska minska. Under 2021 är målet

arbetstillfällen och företag ökar. För att nå dit behöver

att införa fler e-tjänster och funktionsnummer (fasta

vi kunna erbjuda planlagd mark. Under 2021 kommer vi

telefonnummer som du kan ringa beroende på ärende)

att bygga klart Vikstaskolan och påbörja byggnation av

som ska öka tillgängligheten för kunderna.

särskilt boende med 80 platser. Vi kommer också göra

– Det är mycket på gång, bland annat Kilsmodellen där

klar ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan.

personer som saknar egen försörjning ska få rätt vägled-

– Det är mycket på gång. Kilsbostäder planerar även för

ning för att börja studera, praktisera eller få eget arbete.

flerfamiljshus på Storgatan. Totalt investerar vi drygt 550

Skolan arbetar hårt för att förbättra studieresultaten

miljoner kronor under mandatperioden, säger Kenneth

och satsar för att Kil ska fortsätta växa, säger Anders

Bengtsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

I

medarbetarperspektivet

satsar

Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.
LÄS MER OM VÅR VISION, MÅL OCH PLAN

kil.se/vision och kil.se/mal
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VI SÖKER DIG MED
ETT HJÄRTA AV GULD
Just nu letar vi efter dig som vill vara stöd för någon
med funktionsnedsättning. Vi behöver såväl familjehem som kontaktpersoner och ledsagare
inom LSS. Läs mer om vad
det innebär på kil.se/guld

Björn SKRIVER TRAVHISTORIA
En häst från Frankrike styrd av en Björn
från Kil - vinnarduon i Prix d’Amérique.
Björn Goop är den första svenska travkusk som
vunnit superloppet tre gånger (2018, 2020 och 2021).
Stort grattis Björn!

På vår Facebooksida brukar vi gratulera Killingar
till större sportsliga framgångar. Tipsa oss
via mail till kommunikation@kil.se eller
skicka meddelande till oss på Facebook.

Stort tack FÖR ETT RIKTIGT SOPIGT RESULTAT!
Under flera år har kvaliteten på matavfall varit dålig i Kil - mycket plast och annat
skräp har lagts i matavfallskärlen. Det orsakade stora kostnader, bland annat eftersom
avfallet fick köras till Borås istället för Karlskoga, som inte hade möjlighet att ta emot det.
I april förra året införde vi därför en ny avfallstaxa.

Men det finns fortfarande mer att göra, i synnerhet för

Den miljöstyrande taxan innebär att det är billigare

dig som bor i flerfamiljshus, till exempel hyr lägenhet.

för kunden att sortera rätt än att inte göra det. De som
väljer att avstå från sortering får en högre taxa.
Nu visar det sig att åtgärden varit lyckad.

– Där fungerar matavfallsinsamlingen tyvärr inte så
bra i vissa fall. Mycket är fortfarande felsorterat.
Felsorterade sopor innebär att din hyresvärd kan få en

– Det har varit framgångsrikt och vi ser stor skillnad

dyrare avfallstaxa, vilket i sin tur kan leda till att din

på innehållet i matavfallskärlen. Från 1 januari kör vi

hyra höjs för att finansiera den ökade kostnaden. Så för

nu matavfallet till Karlskoga igen, istället för Borås.

både din egen och miljöns skull: sortera ditt avfall och

Det är mycket glädjande, säger Leif Östlind, vd för Kils

se till att det bara är matavfall i bruna papperspåsar

Avfallshantering AB.

– och inga plastpåsar – i kärlen för matavfall.

Kostnaden minskar med någonstans mellan 200 000
och 250 000 kronor årligen jämfört med 2020.
– Nu kan vi göra annat för dom pengarna. Vi vill
verkligen tacka dig som hjälpt oss att förbättra kvalitén
på matavfallet.
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SKRIDSKODISCO EFTER ELEVERNAS ÖNSKEMÅL
Just do it – eller ”Bara gör’t”. Det är Johnnie Lindgrens motto. När eleverna på Dallidenskolan, där han jobbar, önskade sig skridskodisco funderade han inte på om - utan hur det skulle gå att lösa.
Till att börja med behövde skolan en hal ”dansbana”.
Johnnie tog hjälp av sin kollega Fredrik Odenbrand. På
dagtid spolade de och eleverna isen. På kvällstid ställde
föräldrar upp. Johnnie lyckades också samla ihop ett
tjugotal skridskor som välvilliga värmlänningar skänkt.
Och en eftermiddag i februari, efter en tid av minusgrader, var det äntligen dags! Solen sken från klarblå
himmel, musiken strömmade ur högtalarna, doften av
grillad korv fyllde skolgården och glada barn dansade,
stapplade, smög och swischade fram över isen.
En riktigt bra dag på fritids!
Förbud mot att kasta snöboll?
Tänk om och skapa möjligheter
istället, tänkte Johnnie Lindgren
och fixade måltavlor till skolgården.
Snöbollskastandet blev plötsligt
både träning för att vässa motoriken
och matematikkunskaperna.
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UTEKLASSRUM I TOLITA
Även på Tolitaskolan har personalen spolat is. De har
också tillverkat skridskostöd. I det hala uteklassrummet
får eleverna träna samarbete, respekt och balans.

NÄRINGSLIVET SOM
RESURS VID SAMHÄLLSKRIS
Du som näringsidkare är en viktig resurs vid en
samhällskris. Genom att tänka efter före har du större
möjlighet att själv klara en eventuell påfrestning och

NÄRINGSLIV

VI HYLLAR
KILS NÄRINGSLIV

även bidra till att samhället fortsätter att fungera.

DIGITALT 2021

Genom en kontinuitetsplan kan du säkerställa att din
verksamhet kan fungera på en okej nivå, oavsett vad
som inträffar.

PLANERA FÖR DET OVÄNTADE

För att uppmärksamma våra många, starka, spännande,
duktiga, häftiga och överraskande entreprenörer i Kil

Analysera verksamheten innan det oväntade inträffar.

anordnar vi en näringslivsgala. På grund av rådande

Förhoppningsvis kan du mildra konsekvenserna av

läge blir galan digital i år.

en händelse, ha en plan för återhämtning, förhindra
uppsägningar och slippa ekonomiska förluster.

Under galan delar vi ut flera priser:
•

Årets unga företagare

•

Årets trevligaste butik

1. Identifiera resurser som behövs för att verksam-

•

Årets Gröna företagare

heten ska fungera.

•

Årets UF företagare, i samarbete med

2. Bestäm vad som är acceptabla avbrottstider

•

SÅ HÄR GÖR DU

(hur länge verksamheten kan ligga nere).
3. Genomför åtgärder som exempelvis minskar

organisationen Ung Företagsamhet
Årets företag, utsedd av Kilsam

Håll utkik på kil.se och vår Facebooksida under mars
månad för att ta del av näringslivsgalan!

sannolikheten för och konsekvenserna av störningar.
4. Ta fram planer med rutiner och checklistor,
för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

HAR DU FRÅGOR?

SKA DITT FÖRETAG FAKTURERA KILS KOMMUN?
Lagen om e-fakturor innebär att vi som kommun nu enbart
kan ta emot e-fakturor för alla varor och tjänster. Läs mer
om hur du går tillväga på kil.se/fakturaforetag

Vill du veta mer om hur du kan bidra och förbereda
dig? Välkommen att höra av dig till oss säkerhetskoor-

EKONOMISKA PROBLEM AV COVID-19?

dinatorer på Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

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

Filippa Börjeson
filippa.borjeson@karlstad.se eller 054-540 17 18
Erica Johansson
erica.johansson@karlstad.se eller 054-540 28 50

KILS NÄRINGSLIV PÅ

ACEBOOK

Mer information finns på

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

raddningkarlstad.se/naringslivsomresurs

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 15

Till dig som ska vaccinera dig

Bra att veta om
vaccination mot
covid-19

Så går vaccinationen till
En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta
i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får
du samma typ av vaccin båda gångerna.
Efter vaccinationen
När du har vaccinerat dig tar det minst en vecka innan
kroppen har byggt upp skyddet mot covid-19. Beroende
på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för
ett bra skydd.
Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött,
svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig
feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla.
Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter
någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.
Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska
du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas,
oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.

VARFÖR VACCINATION?
Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att
bli svårt sjuk. Den kan också minska risken att du
smittar andra.

VEM ERBJUDS VACCINATION?
De som har störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds
vaccinet först. I nuläget erbjuds vaccination mot
covid-19 till personer som är 18 år och äldre.

VACCINATIONEN MOT COVID-19 ÄR FRIVILLIG
För dig som vill veta mer inför beslutet finns
fakta och information hos:
• 1177.se
• folkhalsomyndigheten.se
• lakemedelsverket.se
• Läkemedelsupplysningen: 0771-46 70 10

FORTSÄTT ATT SKYDDA DIG OCH ANDRA
Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa
rekommendationerna för att hindra smittspridning.
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd till andra människor.
• Tvätta händerna ofta.

Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till
Läkemedelsverket. Om du får biverkningar efter
vaccinationen kan du också rapportera dem själv på
www.lakemedelsverket.se/rapportera.

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2021. ARTIKEL 21013.

Före vaccinationen
Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration
där du uppger om du
• nyligen har vaccinerat dig, antingen med något
annat vaccin eller ett vaccin mot covid-19
• lätt blöder, av något skäl. Det går bra att vaccinera
sig ändå, men det är bra att veta så att blödning kan
förebyggas i samband med sticket
• har reagerat med svår allergi vid tidigare
vaccinationer.

