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Hemesterbingo
AKTIVITETSRUNDOR
ÅTERVINNING FÖR FRAMTIDEN

TYCK TILL OM PLANER I KOMMUNEN
Bokslut 2020 ● Rally Killingen ● Trygghetsgruppen ● SMS

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

När jag skriver det här är det början på maj och vi ser ut att få leva med

Sid 3

Info-sms, oppositionsråd

restriktioner även denna sommar. Vaccineringen löper dock på i snabb takt

Sid 4-5

Bokslut 2020

och vi har börjat fundera på hur vi kommer att få det efter att pandemin

Sid 6-7

Nya ÅVC, planer

klingat av. Det finns så mycket att ta igen för oss alla - efterlängtade kramar,

Sid 8-9

Hemestra i Kil

Sid 10

Aktivitetsrundor, padelbanor

retroaktiva födelsedagskalas och tidigare inställda bröllop. Att återigen få

Sid 11

Rally Killingen, VMA

Sid 12

Samverkan för bästa skola

Sid 13

Trygghetsgruppen

på nätet, vi ser att vi kan arbeta hemifrån utan att behöva pendla varje dag.

Sid 14

Anslagstavlan

Sid 15

Näringsliv

Samhället står inför nya utmaningar att

Sid 16

Vaccinationsinformation

träffas över generationsgränserna. Pandemin har gett oss nya perspektiv – vi
har vant oss vid digitala lösningar för att mötas, vi har vant oss vid att handla

hantera till följd av vårt begränsade liv
- en vårdskuld av inställda operationer
och en utbredd psykisk ohälsa.
Vi vet att det inte blir som före corona.
Det blir en delvis ny tillvaro, som vi alla

”Det finns så
mycket att ta
igen, för alla”

behöver bygga och forma tillsammans.
2021 firar demokratin i Sverige 100 år. 1921 var första året med kvinnlig
rösträtt, men det var även många män som inte heller hade rösträtt tidigare.
Rösträtten för män var bland annat relaterad till inkomst, skuldsättning
eller att du gjort din värnplikt. En man med hög inkomst kunde ha upp
till fyrtio röster...
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Anders Johansson
0554-191 70, anders.johansson@kil.se

Många av oss tar det demokratiska systemet i Sverige för givet, men det
finns krafter både nära och i andra länder som försöker underminera vår
demokrati för egna intressen. Varje generation måste därför engagera sig

Produktion: Jenny Willman, Lina Nyåker

för att hålla den demokratiska flaggan högt. Vi är alla delaktiga till

och Roger Kvarnlöv

en fungerande demokrati.

kommunikationsenheten, Kils kommun
Layout: Lina Nyåker

Till sist vill jag uppmärksamma en femtioåring, nämligen Kils kommun.

Omslagsfoto: Lina Nyåker

1971 slogs Stora Kil och Frykeruds kommuner samman med Boda försam-

Tryckeri: CityTryck i Karlstad AB

ling till den skepnad kommunen har idag. Det hurrar vi för!

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

Ha en riktigt trevlig sommar och
passa på att återupptäcka Kil i sommar!

Kenneth Bengtsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
0554-195 32
kenneth.bengtsson@kil.se

Svanenmärkt trycksak, 341 144

DU KAN FÅ SMS VID STÖRNINGAR
Nu kan Kils kommun skicka SMS till direkt berörda vid störningar
eller avbrott i vattenleveransen.
Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller ett
innehålla en hänvisning till vår störningssida på kil.se.

FRITIDSBOENDE
ELLER TILLFÄLLIG
VISTELSE?

I dessa fall kan du följa fortsatt utveckling där.

Vi är tacksamma om du, som

röstmeddelande till din fasta telefon. Meddelandet kan

ÄNDRA ELLER LÄGG TILL UPPGIFTER

har fritidsboende eller tillfälligt
bor i kommunen, kontrollerar att du finns med i registret.

Via systemets invånarportal kan du registrera dig eller
redigera dina uppgifter i varningssystemet. Du kan kon-

MER INFORMATION OM STÖRNINGAR

trollera dina uppgifter, ändra eller lägga till adresser,

På kil.se/storning hittar du aktuell information om

mobilnummer eller nummer till fast telefon. Här kan du

pågående kommunala störningar.

även ta bort uppgifter.
Gå in på kil.se/sms så kommer du till information om
tjänsten och invånarportalen.

OPPOSITIONSRÅD
Jan Fallström (M) är oppositionsråd, anställd på
25 procent, sedan januari. Det är första gången som Kil
har ett oppositionsråd på deltid.
Oppositionsråd är en inofficiell titel för ett kommunalråd
som representerar den politiska oppositionen och som ska
garantera samtliga partier i den politiska oppositionens
insyn och goda arbetsmöjligheter.

VAR FELANMÄLER JAG?
På kil.se/felanmalan ser du var du ska vända dig
gällande olika störningar vardagar, kvällar och helger.

HUR ÄR DET ATT VARA OPPOSITIONSRÅD?
– Eftersom jag började mitt i pandemin
så har det tagit lite längre tid att komma
in i arbetet. Det som är positivt är att
jag deltar i kommunalrådsberedning
och andra möten och på det sättet får
bättre information och snabbare kommer in i olika ärenden. Jag företräder
blå samverkan i Kil (moderaterna och
liberalerna) och jag bjuder in övriga
oppositionspartier till informationsmöten i vissa frågor.

Läs mer om våra kommunalråd på kil.se/kommunalrad

KIL HELA VECKAN
INSTÄLLT 2021
UPPDATERAD
OCH AKTUELL
INFORMATION

kil.se/corona

i alla fall för komm
unens
del. På grund av pa
ndemin
stä ller vi in vårt de
ltagande och fokuserar
istället
på 2022, då Kil hela
veckan firar 50 år!
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KILS KOMMUN 2020 - SÅ HÄR GICK DET
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

KILS EKONOMI I KORTHET

COVID-19 HAR PÅVERKAT OSS

RESULTAT

• Kommunens verksamheter har påverkats av den
pågående pandemin, vissa mer än andra. Verksamheter inom vård, omsorg och skola stängdes för fysisk
närvaro under våren för att öppna upp under tidig
höst för att åter stänga igen i slutet av året. Äldreomsorgen var särskilt utsatt i december månad då ett
stort antal medarbetare och kunder drabbades av
covid-19.

Kommunen redovisar ett mycket starkt
bokslut med ett resultat på cirka
18,8 miljoner kronor. Då är ändå
cirka 14 miljoner kronor avsatt för
eventuella ersättningsanspråk med
anledning av översvämningen i augusti
2019. Till detta kommer ett resultat
i kommunens bolagskoncern på cirka
nio miljoner kronor.

• Ekonomiskt kommer 2020 att räknas till ett av de
bästa i kommunsektorn i modern tid - tack vare att
staten i olika omgångar har gett generella statsbidrag
till kommunerna. Kils kommun sökte och beviljades
cirka 11 miljoner kronor i extra bidrag.
• Pandemin har lett till nya sätt att arbeta som visat sig
vara effektiva och lett till lägre kostnader, till exempel
för resor, konferenser och liknande. Vi har också blivit
bättre på samordning runt exempelvis bemanning.

RESULTAT

18
,8
mkr

+

TILLGÅNGAR
Tillgångarna för koncernen som helhet ökade
till följd av ökade investeringar, skulderna ökade
också eftersom vi lånar för att finansiera bygget
av Vikstaskolan. Kommunkoncernens ekonomiska
ställning har stärkts, soliditeten har ökat jämfört
med föregående år både exklusive och inklusive
pensionsförpliktelser utanför balansräkningen.

• Under hösten startade kvalitetsprojektet Kund 21,
ett mer hållbart sätt att organisera arbetet med
planering, rekrytering och bemanning av verksamheterna. Syftet med Kund 21 är att skapa bättre
kontinuitet och kvalitet i verksamheterna genom att i
högre utsträckning bemanna med tillsvidareanställd
personal i stället för korttidsanställda vikarier.

VIKTIGT MED ÖVERSKOTT

• Under året har privatpersoner och försäkringsbolag
ansökt om ersättning för skador till följd av skyfallet
i augusti 2019. Utredning om ansvar pågår. Totalt har
kommunen avsatt 14,4 miljoner kronor om det skulle
visa sig att de som ansökt har rätt till ersättning.

UTMANINGAR

I Kils kommun är det långsiktiga överskottsmålet
2,5 procent. Budgeterat överskott i procent av
skattenetto 2020 var 2,1 procent. 2020 års resultat
gav ett överskott på 2,5 % av skattenettot, vilket
bidrog till att fortsatt stärka kommunens ekonomi.

Vi har stora utmaningar framför oss, framförallt
när det gäller kommande investeringar i skola och
äldreomsorg. Då behöver vi framåt ett årligt ekonomiskt överskott på 2-3 procent.

• Ett antal fastighetsägare inom Lövenstrandsområdet anser att de betalat för hög anläggningsavgift för
anslutning till det kommunala VA-nätet och begär att
en del ska återbetalas. En avsättning för att möta en
eventuell återbetalning har gjorts i bokslut 2020.

INVESTERINGAR

116,7
mkr
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Under 2020 investerade vi 116,7 miljoner kronor, varav 14,4 miljoner i färdigställda
projekt och 102,4 miljoner i pågående projekt. Kostnaden blev 11,6 miljoner högre än budget
- framförallt för att kostnaderna för nya Vikstaskolan blev högre än beräknat under 2020.
Det påverkar dock inte den totala utgiften för projektet. Under 2020 har vi också investerat
i bland annat gång- och cykelväg på Lövenstrand, asfaltering, vatten/avlopp och utemiljö vid
förskolor och skolor. Vi köpte också ishallen och har bland annat bytt tak på byggnaden.

VART GICK SKATTEPENGARNA?
VAD GICK 100 KRONOR I SKATT TILL?
Grundskola		

26,19 kr

Äldreomsorg		

20,59 kr

Förskola 		

11,21 kr

PÅ GÅNG UNDER 2021
PLANERAT

Insatser enligt LSS
och SFB samt
socialpsykiatri		

9,73 kr

Individ- och
familjeomsorg

7,87 kr

Gymnasieskola

6,86 kr

• Vi fortsätter med bygget av nya
Vikstaskolan, som planeras vara
klar till höstterminen 2022.
• Vi påbörjar bygget av ett nytt
äldreboende som ska ersätta
Sanneruds äldreboende.

Lednings- och
verksamhetsstödjande
verksamheter		

5,75 kr

Fritid och kultur		

4,03 kr

Gator och vägar, park, skog

3,83 kr

Räddningstjänst
och samhällsskydd		

1,36 kr

Politisk verksamhet		

1,17 kr

Övriga verksamheter

1,40 kr

• Vi fortsätter med centrumutvecklingen genom att färdigställa
det sista vid nya torget. Utveckling
av Kils centrum är annars tillfälligt
vilande i avvaktan på att en fördjupad
översiktsplan för Kils centrum tagits
fram och fastställts.

VI BLEV FLER
BEFOLKNING
Enligt SCB:s bfolkningsstatistik från
1 november 2020 hade Kils kommun
12 089 invånare.
Ökningen består till största del av
inflyttning.
Den högsta befolkningssiffran
hittills är från 1994 (12 283 invånare)
men sedan 1999 och fram till 2019
har invånarantalet legat under 12 000.

12 o89
INVÅNARE

• Vi kraftsamlar för att utveckla
skolorna i Kil, bland annat
tillsammans med Skolverket
i ”Samverkan Bästa skola”, ett flerårigt projekt för att lyfta grundskolan
i Kil. Vi har också startat ett separat
IM-program som drivs i lokaler
i järnvägsstationen och ska ge fler
ungdomar gymnasiebehörighet.
• Vi jobbar för att fler ska få
möjlighet till egen försörjning
genom sysselsättning, utbildning
eller praktikplats.

Vill du läsa hela årsredovisningen 2020? Du hittar den på kil.se/ekonomi
På kil.se/play kan du också se årsredovisningen i form av en kortare film.
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Vä lkom m e n til l

KILS Å TERVINNINGSCENTRAL
Nu är Kils återvinningscentral utbyggd och moderniserad. Vi har utökat området och
avfallssorteringen och infört digitalisering. I samband med det har bolaget också bytt
namn, från Kils Avfallshantering till Kils Återvinning.
Den nya återvinningscentralen innebär en del förändringar, det här är de viktigaste:

BRÄNNBART OCH SOPSÄCKAR
FÖRSVINNER

CHECKA IN PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

• Brännbart avfall försvinner helt och hållet.

Så här tar du dig in på området:

Det ska sorteras och återvinnas. Du lämnar ditt
sorterade avfall i den container/fraktion där det
hör hemma.
• Sopsäckar försvinner. Det kommer inte längre
att finnas någon plats för sopsäckar fyllda med
diverse innehåll. Sortera ditt avfall och lägg det
i rätt container. Nästan allt kan återvinnas.

Vi har infört ett inpasseringssystem.

• Du som har svenskt körkort och sopabonnemang
i Kils kommun, eller är folkbokförd i Kil, stoppar
in ditt körkort i en kortläsare och bommen öppnas.
• Du som har sopabonnemang hos oss
men saknar svenskt körkort ansöker om
passerkort via vår e-tjänst.
• Du som är företagare och vill ha tillgång till ÅVC
ansöker om ett kundkort för företag. Fyll i
formuläret på vår hemsida eller kontakta

OSÄKER PÅ HUR DU SKA SORTERA?

kundtjänst på kaab@kilsatervinning.se

Det finns hjälp att få! Ladda ner en app till

• I höst kommer du, efter att ha genomgått en kort

din telefon där du bland annat kan få smart

utbildning, kunna komma in på området även på

sorteringshjälp. Vill du inte ha appen kan du

kvällstid tack vare inpasseringssystemet.

använda din telefon och läsa av QR-koden som
finns vid varje container. På området finns
också en dator där du kan få sorteringshjälp.
Och självklart kan du fråga vår personal på
plats om du behöver hjälp!

HAR DU FRÅGOR OM VÅR NYA ÅVC?
Du hittar information på vår hemsida:
kilsatervinning.se. Du kan också
kontakta kundtjänst på telefon: 0554-191 22
(telefontid 8-14.30, lunchstängt 12-13)
eller via epost: kaab@kilsatervinning.se
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ÅTERVINNINGSCENTRAL?
ÅTERVINNINGSSTATION?
VAD ÄR SKILLNADEN?
Ditt avfall hemma kan delas in i tre delar:
Brännbart och matavfall som vi hämtar
från ditt sopkärl. Den tredje delen är allt
övrigt avfall som du kan lämna på
återvinningsstationen eller återvinningscentralen.
På återvinningscentralen (ÅVC) på Lersätter tar vi
emot det mesta, till exempel gamla möbler, vitvaror
och trädgårdsavfall.
Men dina förpackningar (glas, metall, hårdplast,
papper och tidningspapper) ska du lämna på
närmaste återvinningsstation (ÅVS).

PRODUCENTERNA ÄGER ÅTERVINNINGSSTATIONERNA GENOM FTI
Det är en vanlig missuppfattning att kommunen
ansvarar för återvinningsstationerna.
Men så här ligger det till:
Förordningen om producentansvar för tidningar
och förpackningar kom 1995. Då fick producenterna
ansvar för att samla in och ta hand om det insamlade
materialet. Det görs via bolaget FTI, förpackningsoch tidningsinsamlingen. FTI är ett bolag som
samägs av alla tidnings- och förpackningsproducenter. Det är FTI som äger containrarna,
sköter städning och upphandlar entreprenörer som
ska sköta tömningen. Det är alltså helt privatägt och
kommunerna runt om i Sverige har ingenting
med dessa att göra. På FTI:s hemsida hittar du
uppgifter om när stationerna i ditt närområde töms
och städas: ftiab.se

VIKTIGA PLANER
PÅ GÅNG
Under sommaren kommer du att kunna tycka till
om flera olika planer för utveckling av områden i
Kils kommun. Processen kallas samråd. Ta del av
handlingar och planer på kil.se/planer eller genom
att besöka Kils bibliotek.

ÖVERSIKTSPLAN KILS KOMMUN
En översiktsplan ska ange en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi och grunddragen i hur
användningen av mark- och vattenområden ska ske.
Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta
hänsyn till allmänna intressen, riksintressen och
följa miljökvalitetsnormer.
Kils kommun har under hösten 2020 genomfört en
medborgardialog med fokus på landsbygden där
byalag, företagsrepresentanter och skolbarn har
varit engagerade.
Översiktsplanen ska ligga ute för samråd från
midsommar till sista augusti.

DIKARTORP – VÅRT NÄSTA NYA
BOSTADSOMRÅDE
Detaljplanen för Dikartorp med 35 nya villatomter
i sjönära och naturnära läge kan du ta del av så snart
den är klar. Håll utkik på kil.se

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR NEDRE FRYKEN
Vi äger och
ansvarar för
Återvinningscentralen

10 maj - 16 juli pågår utställning av förslaget till
fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken. Planens
syfte är att skapa möjligheter för en långsiktig hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut
med attraktiv bebyggelse och friluftsområden.
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HEMESTERBINGO - UTMANA DINA VÄNNER
SAMLA KRYSS GENOM ATT DELTA I EVENEMANG ELLER BESÖKA PLATSER OCH UTFÖRA UTMANINGARNA SOM ANGES

FRYKSTA BADPLATS
ta ett kvällsdopp

RENNSTADSNIPAN
upplev utsikten i utkikstornet

KILSRAVINERNA
skriv i besöksboken

NORRA HYN
klättra upp i fågeltornet

KLACKSJÖN
ta ett dopp eller fiska en aborre
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PUMPTRACKBANAN

kör femton varv med din cykel

CLARA ELFS JERNVÄG

DISCGOLFBANAN
spela alla arton hål

GRÖNA TORGET

balansera på det nedlagda spåret

spela boule eller lek i lekparken

FRYKSTABACKEN

VÄRLDENS STÖRSTA SPADE

grilla och njut vid utsiktsplatsen

APERTINS RAVINER

gå myrsteg över hängbron

ÅNGLOKET I FRYKSTA
spana in ångloket från 1913

fota dig med en gôrstor spade

NIKKEBO

träna dig varm i utegymmet

LÖVENSTRAND
hälsa på våra ludna kompisar

Badplatser
FRYKSTA BADPLATS
Fryksta badplats i södra delen av Nedre Fryken.
Här finns kiosk, minigolfbana, bryggor och sandstrand.
Sköts av Kils kommun (kiosk och minigolf av privat aktör).

FRYKENBADEN
Badplatsen ligger vid Frykenbadens camping vid östra
sidan av Nedre Fryken. Här finns affär, kiosk, servering,
bangolf, padelbanor, lekutrymmen, bryggor och sandstrand. Sköts av Frykenbadens Camping.

HAGUDDEN
Badplatsen ligger i Nilsby, östra stranden av Mellanfryken. Här finns bryggor, gräsplan och sandstrand.
Sköts av Kils kommun och Nilsby If.

KLACKSJÖN

Utomhusaktiviteter
GOKART
Bana 500 m, 6-9m bred, asfalt. Cirka 5 km nordost om
Kils centrum, Lökeneskogens friluftsområde.

KANOT
Uthyrning:
Frykenbadens Camping och Friluftsfrämjandet

MINIGOLF/ÄVENTYRSGOLF
Frykenbadens Camping
Fryksta badplats

DISCGOLF
18-hålsbana, Frykstahöjden
Enstaka korgar vid till exempel Gränderna, Dallidenskolan, Tolitaskolan och tennishallen på Stenåsen.

Badplatsen är tillgänglighetsanpassad och ligger nordväst
om Fagerås. Här finns simskola, omklädningshytt,
brygga och sandstrand. Sköts av Kils kommun.

PUMPTRACK/MOUNTAINBIKE

ÄRTETAN

VANDRINGSLEDER

Badplatsen ligger vid sjön Säveln nordväst om Högboda.
Här finns omklädningshytt, brygga och sandstrand.
Sköts av lokala intresseföreningar.

Upplev Kils natur till fots. Flera olika leder i olika längd.
Se kil.se/vandringsleder för mer information.

SJÖN

Frykstahöjden
Nikkebo

Badplatsen ligger vid sjön Säveln nordväst om Boda
kyrka. Här finns brygga och sandstrand.
Sköts av lokala intresseföreningar.

Cykelbana med velodromkurvor och gupp, på grusplanen
vid Frykstahöjden. Öppen för alla typer av cyklister.

UTEGYM

GOLF
18-hålsbana Kils golfklubb

RENSTAD
Badplatsen ligger vid sjön Rinnen i Renstad norr om
Högboda. Här finns omklädningshytt, brygga och
sandstrand. Sköts av lokala intresseföreningar.

PADEL
ECG Arena (inomhusbanor)
Frykenbadens camping (utomhusbanor)
Fryksta padel, vid Kils golfklubb - på gång

Kartor finns på kil.se/badplatser

FISKE

KOMMUNEN LÄGGER UT VED vid grillplatserna
Utsikten på Frykstahöjden, grusplanen på
Frykstahöjden och kohägnet i Lövenstrand.

KIL.SE/SOMMARIKIL

Gösjön-Bråtsjöns FVO
Klacksjöns fiskesamfällighet
Nedre Frykens FVOF
Pråmsjön-Aplungens FVO
Säveln-Rinnens FVO
Torpsjöns FVO
Stora Emsens FVOF
Delta i stolpjakten
Lill Emsens FVOF
Örnäs Ädelfiske

Hitta Ut Kil

med checkpoints att hitta till
fots eller via cykel.
Stolparna sitter ute till
30 september. Läs mer på
hittaut.nu/kil
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TRÄNA TILLSAMMANS PÅ FEM STÄLLEN I KIL
Nu kan du hitta fem olika aktivitetsrundor i Kil. Aktivitetsrundorna ska stimulera barn
och vuxna att röra på sig tillsammans. Ta gärna med dig någon och prova!
Varje aktivitetsrunda består av tolv skyltar med utmaningar som står utplacerade längs en slinga. Varje övning har olika
svårighetsgrader och passar både barn och vuxna. Övningarna finns beskrivna på skyltarna med text och illustration.
Med din mobiltelefon kan du skanna QR-koden på respektive skylt och se en film som visar
hur övningen går till. Du kan göra en av övningarna eller följa slingan och göra alla tolv.

HÄR HITTAR DU AKTIVITETSRUNDORNA
• Frykstahöjden, elljusspår blå markering
• Frykstahöjden, Utsikten
• Gröna torget
• Sannerudsvallen, höger om ishallen
• Fryksta - Sjöleden

Aktivitetsrundorna i Kil är ett samarbete mellan
Kils kommun, Friskvården i Värmland och Gymmix.

FRYKENBADEN SATSAR PÅ UTOMHUSPADEL
Frykenbadens camping öppnar under försommaren två nybyggda padelbanor.
Dessutom flyttar en centralt belägen bekant till Frykenbadens strand.
– Vi vill bli ett ännu bättre besöksmål, även för de i närområdet som inte campar. Här kan du spela med utsikt över Fryken
mellan klockan 7 och 23 alla dagar i veckan, berättar Magnus Christoffersson, VD på Frykenbadens camping.
De båda padelbanorna är dubbelbanor, vilket betyder att varje bana kan ta fyra spelare. Banorna går att boka via
Matchi.com, appen MATCHi eller genom att ringa Frykenbadens camping.
– Vi är klara med allt grundarbete och nu ska banorna monteras.
Premiären blir 10 juni - håll utkik i våra sociala kanaler, säger Magnus.
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GLASSKIOSKEN på
Gröna torget är såld
och flyttar till Frykenbaden i sommar.

Två dubbelbanor för padelspel är också på gång vid
Kils golfklubb. Även de banorna öppnar i sommar.

RALLY KILLINGEN
DELTÄVLING I RALLY-SM

VMA-ANLÄGGNING
TILLFÄLLIGT BORTA

För första gången sedan 2006 kommer uppskattade Rally

Från 12 juli och 3-4 månader framåt kommer VMA-

Killingen att köras som en del av traditionella Rally-SM.

anläggningen för utomhuslarm som sitter på Viksta-

Det blir dessutom den första deltävlingen. Den 14 augusti

skolan i Kil att vara ur bruk på grund av att skolan

är det dags.

byggs om. Anläggningen sätts

Från början skulle Rally Killingen vara den fjärde del-

tillbaka efter byggperioden.

tävlingen, men när North Rally Boden fick ställa in och
övriga arrangörer flytta fram sina tävlingar blev alltså
öppningsdeltävlingen i Kil.
– Det är riktigt roligt att vi får vara en del av SM och att
vi i dessa tider förhoppningsvis får genomföra en rallytävling som vi vet att många skulle uppskatta, säger tävlingsledaren och Kilsbon Mikael Gustafsson.
Rally Killingen blir cirka 210 kilometer långt varav 80 km
fördelas över åtta specialsträckor, alla inom Kils kommun.
– Rallyt kommer delvis gå på klassiska Svenska Rallytbitar från 80-talet, som aldrig tidigare har körts i den här
tappningen. Vi hoppas det ska ge tävlingen en fin skjuts.

VAD ÄR VMA?
”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA)
används för att varna och informera allmänheten
vid stora olyckor och allvarliga händelser.
VMA utgörs främst av meddelanden i radio och TV
men kan även skickas ut per telefon. Som komplement finns också det utomhuslarm som populärt
brukar kallas ”Hesa Fredrik”. Ljudsändarna sitter
främst i kommunens tätort, men kan även förekomma på andra ställen.
MSB äger systemet för utomhusvarningen.
Räddningstjänsten sköter drift och underhåll och
ansvarar för utplacering av de ljudsändare som finns.

TEST AV VMA
RALLY KILLINGEN
Fredag 13 augusti: ”shakedown” för de tävlande
Lördag 14 augusti kl 8: Start från
serviceplatsen Kulturhuset KilArena

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran över
prövas klockan 15.00 första helgfria måndagen
i mars, juni, september och december. Vid prov
ges även information i radion.

SKÄRPT VMA
När du hör signalen eller får varningen ska du:

På grund av pandemin kan Kils MK Bil tvingas ändra datum eller
ställa in tävlingen. Håll utkik i sociala medier (@RallyKillingen)
och på www.rallykillingen.se för aktuell information.

• Läsa och följa instruktionerna noga
• Gå inomhus.
• Stänga dörrar, fönster och ventiler.
• Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
• På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en
VMA-situation pågår. På text-TV sidan 599 finns
mer information (samma meddelande som läses
i radio). Du kan även ringa informationsnumret
113 13 eller läsa mer på www.krisinformation.se

Har du frågor och vill komma i kontakt med berörd myndighet?
Vänd dig till Malin Vainiokangas, kommunens säkerhetssamordnare, 0554- 191 02 eller malin.vainiokangas@kil.se
Foto: Lollo Johansson/Rally Killingen
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SAMVERKANSPROJEKT SKA FÖRBÄTTRA SKOLAN I KIL
Kils kommun får ta del av ett statligt stöd och hjälp från Skolverket för att öka elevernas
måluppfyllelse och behörigheten till gymnasieskolan. Stödet pågår under tre år och vänder
sig till skolor som under en längre tid har uppvisat lägre resultat än förväntat. Insatsen ska
hjälpa till att hitta och åtgärda orsakerna bakom de lägre resultaten just hos oss.
– Varje år väljer Skolverket ut ett antal skolor som får

– Utöver de förbättrade betygen uppger skolorna att

erbjudande om stödet Samverkan för bästa skola. I år

närvaron och delaktigheten i undervisningen har ökat.

gick det till Kil och Sannerudsskolan. Vi har sedan innan

En framgångsfaktor är att vårt stöd är lokalt anpassat

ett stort förbättringsarbete igång och att få hjälp utifrån

och utgår från skolans egna analyser av verksamheten.

tackade vi såklart ja till. Jag har stora förhoppningar om

Ingen skola är den andra lik och förändringar får större

att det här ska bidra till att vi förbättrar resultaten, säger

genomslag om insatserna utgår från de konkreta behov

Mats Brorsson, skolchef i Kils kommun.

som den enskilda skolan har. En viktig del är också att

SKA HITTA PROBLEM OCH ORSAK
Arbetet med skolverkets modell startade i januari och
utgår från Sannerudsskolans F-6 och 7-9. Arbetsgrup-

kommunen får stöd i att öka förmågan att följa upp och
skapa förutsättningar för att utveckla utbildningen,
säger Ulrika Lundqvist från Skolverket.

per av lärare och övrig personal jobbar med att ta fram

SKA STÄRKA SKOLAN I KILS KOMMUN

ett nuläge att utgå ifrån. Därifrån gäller det att identifiera

Hösten 2021 ska vi vara klara med att analysera nuläget.

problem kopplade till elevernas resultat och målupp-

Utifrån det kommer vi tillsammans med Skolverket

fyllelse och hitta orsakerna till problemen. Det handlar

utforma konkreta förbättringsförslag.

både om att titta på skolan verksamhet och kommunens
organisation för stöd och styrning.
Skolverket bistår med personlig kontakt och hjälp att hitta

– Även övriga skolor i Kil kommer kunna ta del av förbättringsarbetet och det som kommer fram. Det här kommer stärka skolan i Kils kommun, säger Mats Brorsson.

olika metoder, arbetssätt och verktyg. Med finns även
forskare inom pedagogik från Karlstads Universitet.

GODA RESULTAT PÅ ANDRA SKOLOR
Fram till 2020 har Skolverket samverkat med totalt
367 skolor runt om i landet. Uppföljningen visar att
behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram ökade
under läsåret 2019/20 i de skolor som deltagit i Samverkan
för bästa skola.
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SAMVERKAN FÖR BÄSTA SKOLA
Skolverket har arbetat med uppdraget om Samverkan
för bästa skola sedan 2015. Fram till och med 2020
har 367 skolenheter och 87 förskoleenheter tagit del av
stödet. På kil.se/sbs kommer du kunna följa projektet
och se exempel på vad vi gör under resans gång.

DE ARBETAR FÖR ATT DU SKA KÄNNA DIG TRYGG
Vi vill att du ska känna dig trygg, säker och må bra i Kils kommun. Vi vet att det inte är en
självklarhet, därför arbetar vi med de här frågorna i olika forum. Ett av dessa är den relativt
nytillsatta trygghetsgruppen.
Gruppen består av representanter från kommunens alla

Gruppen har möte varje månad. De går då igenom

sektorer, till exempel förebyggargruppen, ungdoms-

den aktuella lägesbilden och arbetar med prioriterade

gården, skolhälsovården och socialt ansvarig samordnare.

områden.

Arbetet utgår från det medborgarlöfte som kommunen
och polisen har tagit fram tillsammans.

FÖREBYGGANDE FOKUS
– Vi arbetar med folkhälsofrågor, brottsförebyggande och
ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar). Med i gruppen finns säkerhetskoordinator från
säkerhetsavdelningen på räddningstjänsten. Vi har också
ett nära samarbete med kommunpolisen, berättar Malin
Vainiokangas, säkerhetssamordnare i Kils kommun.

– Just nu arbetar vi tillsammans med att ta fram
en handlingsplan för suicidprevention.

TAR GÄRNA EMOT TIPS
Gruppen lyfter också händelser som skapar oro och
tar gärna emot tips från allmänheten.
– Det är vi alla som tillsammans bidrar till ett tryggt
samhälle. Ser du något ”skumt” - brott, skadegörelse
och liknande - är det viktigt att du kontaktar polisen,
säger Malin Vainiokangas.

BRED SAMVERKAN
Gruppsammansättningen med olika yrken är en stor fördel.
– Det blir bra samverkan mellan våra sektorer och
verksamheter, vi kan nå ut brett och snabbt få en helhets-

Läs mer om Trygghetsgruppen i Kil på
kil.se/trygghetsgruppen. Där hittar du
också medborgarlöftet som vi jobbar med
tillsammans med polisen.

bild av vilka orosbilder som är aktuella i kommunen.

KONTAKT
FÖR ATT ANMÄLA:
• SOS Alarm, 112
vid akuta fall och pågående brott
• Polisen, 114 14
för att göra en anmälan eller lämna tips
FÖR INFORMATION ELLER
FRÅGOR OM TRYGGHETSGRUPPEN:
• Säkerhetssamordnare,
Kils kommun 0554-191 02
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Stort tack
... till dig som var en trygg
vuxen på valborgsmässoafton!
Tack för att du fanns där, tack för
att du hjälpte till när ungdomarna
behövde prata, behövde din hjälp,
behövde skjuts hem. Tillsammans
med ungdomsgården, Svenska

ENERGIRÅDGIVNING
i samarbete med flera
värmländska kommuner.
Hör av dig med dina energifrågor till energirådgivarna
på telefon 073-910 05 99
(kl 9.30-15.30 måndagar,
tisdagar och torsdagar)
eller via mejl på
energiradgivning@forshaga.se

kyrkan, kommunpolis och polisvolontärer hjälpte du till att göra
kvällen lite tryggare.

TACK

Kom gärna ut och bidra med vuxen-

för ditt deltagande

närvaro även på skolavslutningen!

och dina viktiga

/Fältarna, Förebyggargruppen

Vi återkommer

synpunkter!
med resultatet av
enkäten längre fram.

Till dig
som deltog i
äldreberedningens enkät

SÖK STÖD FRÅN LEADER
Leader Närheten fördelar stöd till spännande projekt inom Forshaga,
Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner.
Under våren har Leader Närheten tilldelats 10,5 miljoner kronor för stöd till projekt
som passar in i delar av deras utvecklingsstrategi som avgränsas till landsbygdsfonden.
Är du intresserad av att se om du kan söka? På deras hemsida leadernarheten.se
kan du läsa vad som gäller och hur du ska göra. Där kan du också se vad Kils
slalomklubbs Leaderansökan ledde till – ett riktigt lyckat Snöeldorado med
bland annat ny lift, åkband för de små, bättre snöläggningskapacitet och i samverkan
med Kils orienteringsklubb och Kils kommun konstsnöspår på Frykstahöjden.
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KILSFÖRETAGARE PRISADE

NÄRINGSLIV

Föreningen Kilsam har utsett årets företagare och Kils kommun har för
första gången delat ut utmärkelser till årets unga företagare, trevligaste butik,
gröna företagare och årets UF-företagare.
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FÖRSTA NÄRINGSLIVSGALAN BLEV DIGITAL
Vår ambition var en mötesplats under festliga former för att visa uppskattning till
Kils företag och uppmärksamma våra många, duktiga entreprenörer. Den tänkta

VI HYLLAR
KILS NÄRINGSLIV

näringslivsgalan fick i år bli digital

DIGITALT 2021

– Vi kallar det näringslivsgala, men så mycket gala blev det ju inte i år. Det är istället ett
digitalt evenemang där vi möter några av Kils företag. De filmade samtalen med företagarna kommer
bland annat användas av skolan, säger Mikael Kindberg, näringslivschef och en av företagarrådets initiativtagare.
På kil.se/naringslivsgala kan du ta del av de filmade samtalen, läsa motiveringarna och se hur det gick till när
priserna delades ut till de överraskade vinnarna.

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

Vaccinationen skyddar
dig och andra
1. Vaccinet i sprutan

5.

hjälper din kropp att skydda
sig mot sjukdomen.

Att vaccinera sig
minskar smittspridningen
i hela samhället.

2.

6. Vaccinet mot covid-19

3.

7. De som riskerar

Vaccin kan minska
risken att bli svårt sjuk
eller dö i covid -19.

erbjuds alla som är 18 år och
äldre. Vaccinationen är gratis.

minskar också risken
att du smittar andra.

1177

8.

Mer information om
vaccinationen och när du
kan vaccinera dig finns på
www.1177.se.

ARTIKELNUMMER 21063-2

4. Blir du inte sjuk så

att bli allvarligt sjuka
erbjuds vaccinet först.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN MARS 2021.

Efter vaccinationen bygger
kroppens immunförsvar upp
ett skydd mot covid-19.

