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VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN

Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

LIVSKVALITET
KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Karlstads kommuns vision talar om vart vi ska
färdas tillsammans och ger en bild av vår framtid. Den beskriver hur vi ska skapa en lockande
livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas.
Karlstad vill bli en stad med 100 000 invånare
och en stad där det finns hög livskvalitet.
Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt,
socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart.
Vi ska utgå från vad människor behöver för
att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. Målet är att Karlstads invånare ska
ha en bred arbetsmarknad, bra boende och
en stimulerande fritid. De behöver tillgång till
god kommunal service som ständigt utvecklas
och anpassar sig efter medborgarnas behov.
Alla Karlstadsbor ska bli väl mottagna inom vår
skola, vård och omsorg. Vår vision handlar om
att bygga både en bättre och en större stad. I
en större stad får vi mer resurser till välfärden.
Vi ska skapa utrymme för både människor
och företag att växa och utvecklas. Det är det
vi menar med Livskvalitet Karlstad 100 000.

MÄNNISKORNA SKAPAR JOBBEN

Dagens människor ställer krav på de platser
där de ska leva och bo. Därför ska vi erbjuda en
god livsmiljö, uppmuntra kreativitet, driftighet
och öppenhet samt verka för ökad tolerans
och jämställdhet.
I dag är det vanligare att företag etablerar sig i
regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft
än att människor flyttar dit jobben finns. Karlstad
ska locka med en bra livsmiljö, goda studiemöjligheter och fina förutsättningar för näringslivet. Vi ska fokusera på människorna, eftersom
det är de som skapar jobben som får Karlstad
att växa och utvecklas.
Vårt mål är att Karlstad ska kunna erbjuda
bra boendemiljöer, både centralt och i stadsnära
landsbygd. Vi vill ha ett brett kulturutbud och
nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det
vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter.
Den som gillar sport och idrott ska ha mycket
att välja på. Karlstad ska ha väl utbyggda
kommunikationer och det ska vara enkelt att
ta sig mellan jobb, skola och bostad. Vi ska
utnyttja fördelen av vårt geografiska läge mellan
Stockholm, Göteborg och Oslo. Allt detta ska
bidra till Karlstads attraktionskraft.

VI FÅR KARLSTAD ATT VÄXA

Karlstad är en stad för alla. Alla Karlstadsbor
bidrar till vår gemensamma utveckling och en
god livsmiljö leder till engagemang och drivkraft.
För att lyckas måste Karlstad attrahera människor
med erfarenhet, kreativitet och kompetens inom
många olika områden. Att Karlstadsborna trivs
och är stolta över sin stad är vårt viktigaste
mål. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa.
Därutöver ska vi fokusera på ytterligare tre
målgrupper i vårt tillväxtarbete.
Studenter

Unga människor med nya idéer och hög
utbildningsnivå är en av förutsättningarna för
att Karlstad ska växa och utvecklas. Vi arbetar
för att Karlstad ska vara en bra studentstad och
en stad där människor vill jobba och bo efter
avslutade studier.
Karlstad har ett modernt och nytänkande
universitet där öppenhet och samverkan med
omvärlden är nyckelord. Vi ska arbeta för att
skapa kreativa mötesplatser och bra kontakter
med näringslivet, så att studenterna får
användning för sin kompetens och företagen
kan utvecklas.
Det ska finnas ett rikt och livfullt studentliv i
Karlstad och vi ska fortsätta att ha en generös
kommunal bostadsgaranti för studenter. Karlstad
ska vara en av Sveriges bästa studentstäder.

Människor med
konkurrenskraftig kompetens

Ett dynamiskt näringsliv med attraktiva och
utmanande jobb inom många olika branscher är
en annan förutsättning för att Karlstad ska växa.
I Karlstad finns en unik kompetens inom massa-,
pappers- och förpackningsindustrin. I klustret
Paper Province samarbetar företagen för att
utveckla nya tjänster inom förpackningsdesign,
mjukpapperstillverkning och energieffektivisering.
Karlstad har dessutom en bred arbetsmarknad
med hög andel tjänsteföretag inom IT och
kommunikation. Här utvecklas också branscher
inom kultur, upplevelser, media och miljöteknik.
För att kunna attrahera och behålla människor
med konkurrenskraftig kompetens ska vi skapa
bra förutsättningar för näringslivet. Vi ska ge
stöd och uppmuntran till dem som vill starta
och driva företag, förbättra villkoren för småföretagen och anstränga oss för att alla nyinflyttade ska känna sig extra välkomna. Den goda
livsmiljön ska göra Karlstad till ett naturligt val.

Besökare

Många gäster som besöker Karlstad, både i
jobbet och privat, är en annan förutsättning för
vår utveckling eftersom besöksnäringen har
mycket snabb tillväxt. Det finns också klara
samband mellan besök och inflyttning. Ett rikt
utbud av kultur- och fritidsverksamhet bidrar
även till livsglädje för både kropp och själ för
såväl besökare som Karlstadsbor.
Karlstads gästfrihet har gjort oss till en
populär besöksstad. Våra kulturella rötter
skapar förutsättningar för ett brett och modernt
utbud inom kultur och musik. Vi ska utveckla
upplevelser som inte finns någon annanstans.
Vi ska ha arenor och scener för arrangemang
i världsklass och erbjuda ett varierat utbud av
stora idrottsevenemang.
Karlstad ska bygga vidare på sin historia som
handelsstad. God hotellkapacitet och bra
konferensanläggningar på bekvämt promenadavstånd är fördelar som vi ska nyttja. Karlstad
ska vara en av de fyra främsta evenemangsstäderna i Sverige.

VÅRA LEDSTJÄRNOR

Vår vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, ligger
till grund för kommunens planering. Som en del
av visionen finns fyra ledstjärnor som visar vägen i
vårt utvecklingsarbete.
En attraktiv stad som växer

Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-,
bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att
fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i
Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan
människor. Vi ska därför skapa förutsättningar
för goda kommunikationer, både vad gäller
människors möten och resor.
En stad för alla

Karlstad ska vara en omtänksam stad där
människor känner sig trygga och välkomna. Vi
ska vara en bra stad att leva i för människor
i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad
mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv.
Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en
positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs.

Den goda gröna staden

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar
tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till
en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för
att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder
också gröna oaser, blomsterprakt och nära
tillgång till vattennära upplevelser på både
Klarälven och Vänern.
En kommun i gott skick

En välskött kommun, med bra service och stabil
ekonomi, lockar både människor och företag.
Det är en av de viktigaste insatserna vi kan
göra för att skapa bra förutsättningar för såväl
näringsliv som privatpersoner. Karlstad ska vara
en pålitlig kommun.

STADEN MED DEN GLADA SOLEN

Karlstads kommun har en unik symbol som har
rötter i vår historia. Det handlar om vår sol och
de historier och värden som är inbyggda i den;
vår driftiga värdshusvärdinna ”Sola i Karlstad”
som verkade i Karlstad på 1700-talet, Karlstadsbornas öppna sinnelag och de många soltimmarna.
Vi är den enda kommunen i Sverige som har en
glad sol som sitt varumärke. Med hjälp av solen
har vi fantastiska möjligheter att förverkliga vår
vision, Livskvalitet Karlstad 100 000.

