VÅRA MÅL
SÅ UPPFYLLER VI DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN 2015-2018, DECEMBER 2016
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Ekologisk mat i köken

EKONOMIN PÅ RÄTT SPÅR
MÅNGA INFLYTTADE I LÖVENSTRAND

KILS NÄRINGSLIV KLÄTTRAR
Färre arbetslösa ●Nytt resecentrum ● Hyreshus i centrala Kil
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UTVECKLINGSPERSPEKTIV
MÅL

Politikerna i kommunfullmäktige har tagit fram överg
Du hittar våra mål på kil.se/bingo

ripande mål.

vara utbyggt 2016.

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

□

Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018.

□ Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög

Målet uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

□ Utvärderas 2018

Målet riskerar att ej
bli uppfylld

Kils kommun ska vara en attraktiv
och framgångsrik kommun med ett
gott företagsklimat som skapar fler
arbetstillfällen och bidrar till att öka
befolkningen. Målet är att vi 2020
ska vara minst 12 500 invånare.

□ Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska

Här berättar vi hur långt vi har kommit i december 2016.

155 nya bostäder i attraktiva lägen
Lövenstrand är ett nytt område med
centralt, sjönära och naturnära boende.
Alla markarbeten är klara. På Runnevå l är
just nu bara en villatomt ledig och både där
och på Tallåsen har de första familjer na
flyttat in. Husexploatörer bygger och säljer
bostäder på både Skommita och Viksta by.

trum 2020!
Välkommen till Kils cen
mer levande
u
Centrum i Kil ska bli en änn
het, en torgtlig
mötesplats. Det blir mer väx
biblioteket
och
en
yta mellan järnvägsstation
cyk lister.
och
nde
med ökad trygghet för gåe
t.
klar
I slutet av 2016 är resecentrum
de
man
kom
Läs mer om genomförda och
ekil
attr
e/b
kil.s
planer för Kils centrum på

“Som manna från himlen”
Så löd en av kommentarerna från byalaget
i Högboda när politikerna i Kil avsatte två
miljoner till landsbygdsutveckling. Högboda- och Fageråsbor fick själva förvalta
pengarna via byalagen. Det har bland annat
resulterat i digitalbio, asfalterad hockeyplan
och upprustade badplatser i Högboda och
mack/pizzeria i Fagerås.

2,7

procent
var kommunens
ekonomiska överskott 2015

attraktionskraft.

□ Andelen behöriga elever till gymnasiet från

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Kil ska 2018 vara högst i Värmland.

□ Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga

MÅL

etableringsalternativ.

□ 2018 ska Kil vara omnämnd som den

□ Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 %

kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat.

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

□ Vi ska senast 2018 ha byggt minst två
flerfamiljshus.

□ Centrum, resecentrum och biblioteket ska
vara färdigbyggda 2017.

□ Gröna torgets upplevelsepark ska vara
klar 2015.

Ett starkt näringslivklimat
är något vi skapar tillsammans. Företagarrådet hjälper oss att bli bättre på frågor som
rör näringslivet. Tillsammans anordnar vi
after work, föreläsningar och andra träffar
för företagare. 2015 kom årets värmländska

I juni invigde vi nya
Gröna torget
med lekplats, glasskiosk, bou
lebanor,
grillplats och torg yta. Par
ken har bliv it en
uppskattad samlingsplats
för både gammal
och ung. 1 500 personer delt
og i den
fest liga inv igningen.

74

Kilsbostäders
nya hyreshus
på Hagagatan
8 ska vara klart
för inflyttning i
november 2017.

av skatter och statsbidrag. (2 % 2017-2018)

□ Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera
i befintligt) med egna pengar.

□ Soliditeteten ska öka.
□ All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras.

företagare från Kil och vi klättrar stadig t Kil kom på plats
i näringslivsrankingen.
av landets 290 kommuner i näringslivsrankingen 2016

2

Kils kommun ska ha en god
ekonomisk hushållning.

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

MEDARBETARPERSPEKTIV

Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

MÅL

□ Varje verksamhet ska kommunicera sina

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

□ Vi ska ha en snabb och aktiv dialog med

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

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

□ Vi ska årligen ha en kulturfest i Kils centrum.

Kultur binder oss samman
6 juni 2015 anordnade vi en kulturfest i
Kils centrum. 2016 valde vi att fira nationaldagen med teater och underhållning vid
Fryksta och Kils hembygdsgård. Under

ktiv arbetsgivare
Vi ska vara en attra
många yrkesgrup Kils kommun består av
att Kil ska for tsätta
per. Vi jobbar alla för
a och bo på och för
vara en bra plats att lev
må len. I vår värdegratt uppnå de uppsat ta
att vi ska bemöta alla
und står bland annat
t och öppenhet.
människor med respek

nationaldagen har vi dessutom
en ceremoni där vi hälsar nya
medborgare välkomna till Kil.

Denna ska starta på nationaldagen 2015.

□

2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån
2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen
18-29 år.

undersökningar gällande Instagram och
Twitter. Hösten 2016
utökade vi vår service

och startade en Facebooksida där vi sprider
snabba nyheter och
svarar på dina
frågor.
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□

Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje arbetsplatsträff och ledningsgruppsmöte för att kontinuerligt följa upp de
övergripande målen och få fler att aktivt bidra
till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet.

□

Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med
ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet Lean. Förbättringsarbetet ska
utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt,
att de har inflytande och möjlighet att utvecklas.

□ 2015 ska en Personalförsörjningsstrategi

Kunden i
fokus
Vi är till fö
r dig och jo
bbar ständ
underlät ta
ig t för at t
din vardag
. Seniormäs
san är
et t mötesfo
rum, som i
år hand lade
om hur tekn
ik kan före
nkla
tillvaron fö
r seniorer.

Facebook, Twitter och Instagram
Vi tror och hoppas att vår närvaro i sociala
medier ska bidra till en ännu snabbare
och mer aktiv dialog. Kils kommun ligger
i toppskiktet bland Sveriges kommuner i

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

tas fram innefattande en konkurrenskraftig
lönepolitik.

□ 2018 ska kommunens organisation ha
utvecklats på sådant sätt att samordning,
samarbete och bemötande främjar
ett modernt arbetssätt.

Ständiga förbättringar
är numer en ledstjärna för samtliga anställda i Kils kommun. Till vår hjälp utgår
vi från Lean-filosofin. Vi använder Lean
inom alla verksamheter för att hjälpas åt att
Kils unga ska bli anställningsbara
Värmlands Framtid och Ungdomscenter är
två av våra satsningar för att minska arbetslösheten. Genom att erbjuda individuellt
stöd som praktikplatser, samtal, friskvård
och utbildningskontrakt är målet att unga
i Kil ska ta
sig närmare
studier eller
egen försörfärre Kilsungdomar
jning.
var inskrivna arbetslösa i oktober 2016
jämfört med
oktober 2014

91

Följ gärna @kilskommun på
Facebook, Instagram och Twitter!

Medborgarfö
rslag
Vi får in en hel
del
medborgar förs
lag.
Et t exempel
är naturlekpar
ken
på Fr yk stahöjde
n,
som vi invigde
i
september 2015
et t resultat av
två
inkomna medbo
rgarförslag.

ständigt bli bättre på det vi gör. Målet är att
skapa ännu bättre service för dig som bor
i Kil.

Hjälp oss att
bli bättre
Vi behöver dina
synpunkter
Dela med dig
av idéer eller synpunkter på kil.se/
synpunkten

11 805
Kilsbor

enligt befolkningsstatistik
vecka 42 2016

5

32

MILJÖPERSPEKTIV
MÅL

Samhällsplaneringen ska vara
inriktad på hållbar utveckling för
miljö och kommande generationer.

procent

av de livsmedel som
kommunen köper in
är ekologiska

□ Vi ska ställa krav vid upphandling på
sådant sätt att främst kommunens närmiljö och
närproducerat gynnas 2017.

□ Underlätta för ökat kollektivresande

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

Vi serverar värmländskt kött
I vår upphandling av färskt hängmörat nötkött
ställde vi närproducerat som krav och sedan
hösten 2016 köper vi in värmländskt nötkött
till våra skolor och äldreboenden. Av allt kött
vi köper kommer 90 % från Sverige

□ Resecentrum ska vara byggt 2017.
□ 2018 ska cykelpendling kunna ske

□ Minst 25 % av inhandlade livsmedel
ska vara ekologiska.

gångtrafikanter gynnas före biltrafik
i Kils centrum.

□ Bilfria handelsdagar i centrum av Kil
ska vara införda 2017, med start 2016.

Kommunikationer
för levande landsbygd

mer så småningom att ta över och fortsätta färden in i framtiden. Målet är att våra barn,

EN GEMENSAM RESA

MOT NYA MÅL

Kommunfullmäktige (de personer och partier som
ni Kilsbor röstat på) har tillsammans beslutat de
övergripande mål du kan läsa om i den här bilagan.
För att nå målet måste vi vara överens om vart vi
vill och sedan anpassa målet efter reskassan och
den egna förmågan. Tack vare stor politisk samsyn
och engagerad personal har resan så här långt varit
lyckosam och framgångsrik.

Snart ska vi besluta nya övergripande mål. Just nu
diskuterar vi till exempel hur vi ska framtidssäkra
vår egen organisation, äldreomsorgen,
bostadstillgången och arbetet med integration.
Vi behöver fortsätta vårda våra fastigheter, gator,
vägar, parker och anläggningar. Vi vill också
fortsätta satsa på föreningslivet, kulturen och
näringslivsklimatet för att ytterligare stärka vår
attraktionsförmåga och skapa många må-bramöjligheter i Kil.

PÅ RÄTT SPÅR

till Karlstad på egen cykelväg.

□ Vid samhällsplaneringen ska cykel- och

Du och jag är tillsammans med på en resa som andra påbörjat för längesedan. Andra kombarnbarn och framtida Kilsbor ska få ett bra samhälle att leva i.

att våra leverantörer ska följa svensk
djurskyddslagstiftning.

□ All upphandling ska kunna genomföras på

ATT LEDA EN KOMMUN ÄR SOM EN RESA

Resecentrum i Kil
är klart i december 2016.
Resecentrum ska underlätta pendlandet och skapa ökad säkerhet
för gående och cyklister.

I ett längre perspektiv har resan haft dalar
och toppar, men under de senaste sju åren har
kommunen förbättrat ekonomin. Tack vare det har
vi fått större handlingsfrihet och uthållighet. Vi har
kunnat göra satsningar i olika delar av kommunen
samtidigt som vi stärkt ekonomin.
Ett kvitto på att vi är på rätt spår får vi när vi träffar kollegor i andra kommuner – de är imponerade
av vår resa. Men vi behöver stärka ekonomin ytterligare för att kunna fortsätta utveckla kommunen
i rätt riktning.

Nu fortsätter vi resan för en bra framtid.

Mikael Johansson (S)
kommunalråd

Georg Forsberg (C)
kommunalråd

Vi har medfinansierat Frykdalsbanan för att säkerställa att
Frykåsen blir kvar som station.
Hösten 2014 invigde vi resecentrum i Fagerås.
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KIL i ett längre perspektiv
Det du läser om i den här bilagan är i ett fyraårsperspektiv. Men även i ett
längre perspektiv är trenderna i Kil positiva när det gäller invånarantal,
näringslivsklimat och kommunens och de kommunala bolagens ekonomi.

FRÅN 8 600 TILL NÄRMARE 12 000 INVÅNARE
Invånarantalet har ökat från knappt 8 600 1971 till närmare 12 000 idag
(11 805 vecka 42 2016). Av de 16 kommuner som finns i Värmland idag, är det
bara fem som har ökat i befolkning under samma period. Kil är en av dem.
(Övriga är Karlstad, Hammarö, Forshaga och Grums.)

EGET KAPITAL HAR ÖKAT MED 191 MILJONER PÅ SJU ÅR
Den kommunala ekonomin har utvecklats positivt de senaste åren, efter en tuff
nedgång under 1990- och början av 2000-talet. 2008 hade det egna kapitalet
(tillgångar minus skulder) sjunkit till minus 181 miljoner. 2015 hade Kils
kommun byggt ett eget kapital på plus 10 miljoner. Under sju år har kommunen
alltså ökat det egna kapitalet med 191 miljoner kronor.

BOLAGENS MEDELRESULTAT PLUS 11 MILJONER PÅ FYRA ÅR
De kommunala bolagen har förbättrat sina resultat. Från ett medelresultat på
minus 1,8 miljoner kronor under perioden 2006-2010, till ett medelresultat på
plus 8,6 miljoner 2011-2015. En ökning med cirka 10 miljoner kronor. Resultatet
för 2015 var 6 miljoner bättre än medel för riket.

FRÅN PLATS 235 TILL 74 I NÄRINGSLIVSRANKNING
Företagsklimatet har förbättrats märkbart i Kils kommun. I Svenskt näringslivs
rankning har vi klättrat från placering 235 till 74 under de senaste åren
(2013-2016).

KIL – PÅ RÄTT SPÅR
– Kil är på rätt spår men det finns fortfarande stora utmaningar kvar.
Vi behöver fortsätta stärka det egna kommunala kapitalet för att kunna
möta framtida utmaningar och fortsätta samhällsutvecklingen, säger
kommunalråden Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C).

VÄLKOMMEN
HEM
VÄLKOMMEN
TILL KIL

