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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärlden förändras allt fortare vilket medför krav
på förändring av arbetskraftens kompetens. Vidareutbildning blir nödvändigt för att arbetskraften ska
ha rätt kompetens och utvecklas med företagen.
För att en kommun ska vara livaktig och konkurrenskraftig behövs ett varierat och aktivt näringsliv
som ger arbetstillfällen. En attraktiv arbetsmarknad
både lockar nya invånare till kommunen och får de
nuvarande invånarna att bo kvar.

ARBETE

ÖVERGRIPANDE MÅL

Mängden nystartade företag har de senaste åren
varit relativt låg både i Kils kommun och i övriga
länet jämfört med riket som helhet. Däremot har
utvecklingen och resultaten för de lokala företagen
varit god och arbetslösheten varit låg med knappt
3 % öppet arbetslösa. Det finns dock en problematik med att hitta personal med rätt kompetens till
företagen.

Framgångsrika företag ska utgöra grunden för sysselsättningen inom kommunen
Kommunen ska genom god service vara den familjevänliga och omhändertagande kommunen med
valfrihet
Medborgarnas behov ska styra kommunens utbud
av en kostnadseffektiv omsorg
Kils tätorts utveckling ska i de centrala delarna inriktas på ett allsidigt och brett utbud av varor och
tjänster
Kommunen ska möjliggöra förstärkning och utveckling av besöksnäringen

Kils kommun har närmare 600 registrerade företag
som utgör en bred bas för försörjningen. Den mest
framträdande branschen i kommunen är verkstadsindustri, men de flesta företagstyper finns representerade inom näringslivet. Näringslivet består
av en stor mängd småföretagare som tillsammans
med ett fåtal stora företag representerar bredd och
variation i kommunens näringsliv.

Närheten till Karlstads flygplats och bra kommunikationer på järnväg och väg ger Kils kommun fördelar som etableringsort för företag. Även det strategiska läget mellan Stockholm och Oslo gör Kils
kommun intressant för näringslivet. Kils kommuns
lokala arbetsmarknad klarar dock inte av att försörja invånarna med arbetstillfällen. Därför är arbetsutpendling till kringliggande kommuner och den
regionala arbetsmarknaden nödvändig. Framförallt
lockar Karlstads kommuns arbetsmarknad som är
den största arbetsmarknaden i regionen och som
ligger inom ett acceptabelt pendlingsavstånd.
För Kils kommun finns en näringslivsplan som antogs 2008. Syftet med planen är att en bred, mål-
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medveten och kontinuerlig insats ska attrahera näringsidkare att etablera sig i kommunen samt att
turister ska lägga in Kils kommun i sina besöksprogram.
SERVICE
Kils tätort har ett brett utbud av sällanköps- och
dagligvaror koncentrerat kring Storgatan och kvarteren där intill. Flera butiker erbjuder dagligvaror
och det finns ca 55 butiker med sällanköpsvaror i centrala Kil. Samarbetet mellan kommunen,
fastighetsägarna och handeln är av största vikt
för att handeln ska fortsätta att utvecklas. Bra lokaler samt en trivsam och attraktiv miljö bidrar till
att människor vill komma till Kil och handla. Även
en stor del av samhällsservicen, som exempelvis
kommunkontor, vårdcentral, servicehus och bibliotek, är lokaliserad till centrala Kil.
I Fagerås finns kommersiell service i form av en
närköpsbutik i anslutning till gamla vägkorsningen.
Även samhällsservice såsom järnvägsstation för
länstrafik, bibliotek och sporthall finns. I Högboda
finns viss kommersiell service som livsmedelsbutik i anslutning till järnvägen, bensinstation och en
mindre verkstad, även ett bibliotek finns. I Tolita
finns järnvägsstation för länstrafik.
På landsbygden har flera närservicebutiker antingen lagts ner eller hotas av nedläggning. Detta
medför att servicen kan vara svår att upprätthålla.
För närvarande pågår en regional utredning om
kommersiell service på landsbygden. Syftet är att
beakta samordningsmöjligheter, lokala och miljöanpassade lösningar samt jämställdhetsaspekter
vid hanteringen av stöd till kommersiell service.
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Målet är att kunna tillhandahålla både samhällelig
och kommersiell service för landsbygdens invånare.
Lärande
Till den bostadsnära servicen i Kils kommuns tätorter hör exempelvis barnomsorg samt kultur- och
fritidsaktiviteter. Skolor, fritidsgårdar och bygdegårdar har ett stort värde för det gemensamma sociala livet, även på kvällar och helger då de utvecklats
till orternas mötes- och samlingsplatser. Barnomsorgen består av förskolor och familjedaghem som
kommunens barn- och utbildningsnämnd ansvarar
för. Förskoleverksamheten finns lokaliserad i anslutning till bostadsområdena. Fritidsverksamheten är lokaliserad tillsammans med skolorna.
Skolor för årskurserna F-6 finns i Kils tätort, i områdena Dalliden, Stenåsen och Viksta, samt i Fagerås tätort, Högboda tätort och Tolita. Skola för
årskurserna F-9, Sannerudsskolan, finns i Kils tätort. Grundsärskolan i Kils kommun är inkluderad
i grundskolan och flertalet av eleverna går i Sannerudsskolan.
Det finns ingen gymnasieskola i Kils kommun, de
flesta gymnasieeleverna från kommunen går i skolorna i Karlstads och Hammarö kommuner. Det
finns heller inga planer på en egen gymnasieskola
i kommunen, istället eftersträvas ett fortsatt bra
samarbete med övriga kommuner i regionen. Närmaste universitet finns i Karlstad. Det korta avståndet ger kommunen möjligheter till väl utbildad arbetskraft samt att delta i forskning och utveckling.

Hälso- och sjukvård
Den omfattande strukturomvandlingen inom sjukvården, fler äldre med stora omvårdnadsbehov
samt större krav på individualisering ställer allt högre krav på kommunerna och på behov av kvalificerad personal. I Kils kommun finns en vårdcentral som är lokaliserad i centralorten Kil. Närmaste
sjukhus finns i Karlstad.

lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. En inventering över enkelt
avhjälpta hinder i kommunen är genomförd.
Ett ”Handikappolitisk program 2006 – 2008” finns
framtaget för Kils kommun, programmet är förlängt
till och med 2010. Programmet kommer att omarbetas under 2010.

Äldreomsorg
Kils kommun har en väl utbyggd äldreomsorg med
såväl hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende som
särskilda boenden. Det särskilda boendet och servicehusboendet är koncentrerat till Kils tätort.
Särskilda behov och funktionshinder
I kommunen finns ett antal barn och ungdomar
med olika funktionshinder, som inom en överskådlig framtid kommer att efterfråga eget boende. En
märkbar trend är att efterfrågan på gruppbostad
har minskat. Istället önskas ett anpassat och integrerat boende i befintliga bostadsområden med
personlig assistans eller boendestöd. Detta gynnar
i större utsträckning den enskildes utveckling av
egna resurser, självbestämmande, integritet och
inflytande.
Gruppbostäder för personer med funktionshinder
finns i Kils tätort samt i Fagerås tätort. I Kils tätort
finns även serviceboende för personer med psykiska funktionshinder.
I ett fåtal fall ställer bygglagstiftningen krav på förbättringar av befintliga byggnader och redan anlagd miljö. Ett sådant är ”enkelt avhjälpta hinder” i
publik miljö. Här ställs krav på att enkelt avhjälpta
hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska
undanröjas i befintliga byggnader som innehåller
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PLANFÖRSLAG
ARBETE
1. Kils kommun ska ha ett bra näringslivsklimat för
att stärka möjligheterna att starta och utveckla företag
Ett starkt och varierat näringsliv och arbetsmarknad ger möjligheter att arbeta på hemorten. Ett
väl utvecklat samarbete med grannkommunerna
skapar dessutom en vidgad arbetsmarknad inom
rimligt pendlingsavstånd. Med ambition att tillvarata den kultur och det kunnande som finns inom
kommunen har nischområdena verkstadsindustri,
handel, järnvägen samt lantbruk, mat och bioenergi valts ut som särskilda insatsområden.
2. Kils kommun ska erbjuda utbildning i miljöledningssystem som exempelvis miljödiplomering
Kils kommun vill samverka med de lokala företagen för att tillsammans arbeta långsiktigt för en
hållbar näringslivsutveckling. Kommunen vill visa
att miljöhänsyn och miljöanpassad produktion är
en drivkraft för ekonomisk och social utveckling.
3. Rörliga och differentierade taxesättningar som
gynnar miljö- och energimedvetna företag ska utvecklas
4. Kils kommun ska bedriva energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag
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5. Samverkan mellan det lokala näringslivet, myndigheter och forskning med fokus på miljö- och energiområdet ska ständigt förbättras
6. Kils kommun ska genom fysisk planering främja
miljöanpassade och resurssnåla transporter och
företagsetableringar
7. Kils kommun ska tillse att lokaler som hyrs ut till
företag är energi- och resurseffektiva
8. Kils kommun ska stötta utvecklingen av produkter och tjänster med bäring på hållbar utveckling
Att ta hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i alla samhällssektorer är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun, aktiva och
engagerade invånare samt ett långsiktigt hållbart
företagsklimat.
SERVICE
10. Planeringen ska inriktas på att bibehålla och
eventuellt utöka nuvarande kommersiella och
samhälleliga närservicen
Det är angeläget med en god kommersiell och offentlig service i Kils tätort. För att bibehålla ett samlat och konkurrenskraftigt centrum är det önskvärt
att lokaliseringen av både kommersiell och grundläggande samhällsservice sker i tätortens mest
centrala delar vid Storgatan. För att främja handeln
bör kommunen, i samarbete med fastighetsägarna
och genom marknadsföring, arbeta för att få nya
attraktiva etableringar till Kils tätort och fylla de
tomma lokalerna som finns. Kommunen ska även

arbeta för fler upplevelser/arrangemang i centrum
och bidra till en trygg och attraktiv miljö.
11. Planeringen ska skapa möjligheter för närservice, närbutiker med mera att utvecklas i bostadsområden
Förutom en god kommersiell service i Kils tätort
ska kommunen även arbeta för att närservice lokaliseras och bibehålls i kommunens övriga orter
samt i bostadsområden.
12. Lokaliseringen av nya förskolor ska anpassas
till demografiska förhållandena och bebyggelsens
utveckling
Förändringar av antalet i de yngre åldersgrupperna
som barn och ungdomar i förskole-, grundskolesamt gymnasieåldern kan ske relativt snabbt. Detta ställer krav på en flexibel anpassning av utbudet
av barnomsorg och skolor.
13. Ett utökat samarbete med regionens kommuner pågår och ska fortsätta i gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor
14. Utvecklingsområden och planberedskap ska
finnas för olika former av boende för äldre så att
den enskilde ges möjlighet att påverka sin livssituation själv
Antalet äldre invånare i Kil, särskilt i åldersgruppen
80 år och äldre, bedöms öka. Bland dessa finns ett
ökat önskemål att leva och bo självständigt, men
med en närhet till den service och de aktiviteter
som företrädesvis finns i centrala Kils tätort. Kommunen satsar på att ge människor möjlighet att så
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länge som möjligt bo kvar i sitt ordinarie boende.
För att ge äldre möjlighet att påverka sin situation
själva i större grad har även en diskussion om ett
nytt seniorboende inletts.
15. Vid ny- och ombyggnation, framför allt av lokaler och bostäder, ska hänsyn tas så att tillgänglighet för personer med funktionshinder uppnås
16. Planberedskap ska i alla kommunens tätorter
finnas för anpassade lägenheter med närhet till
samhällsservice och aktiviteter för personer med
funktionshinder
Planberedskap finns och ska finnas i alla kommunens tätorter för boende som är anpassat efter
olika behov, som exempelvis funktionshinder, med
närhet till samhällsservice och aktiviteter. Detta
för att kunna tillgodose eventuella behov som kan
uppkomma.
17. Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast 2010
De enkelt avhjälpta hinder som uppmärksammats
i kommunens inventering ska senast 2010 vara åtgärdade.
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