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Ett bättre liv i solstaden

Karlstads kommuns vision visar vart vi ska färdas tillsammans och ger en
gemensam bild av vår framtid. Karlstad ska vara en attraktiv kommun där
människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad
ska vara bättre än på andra platser och vi ska utgå från vad människor
behöver för att kunna ha ett bra liv när vi planerar vår verksamhet.
Karlstadsborna ska ha ett tryggt vardagsliv med närhet till arbete, fritid,
vatten och grönska.
Det ska finnas ett dynamiskt näringsliv och invånarna ska ha tillgång till ett
stimulerande arbetsliv och bra utbildningsmöjligheter. Ett stort utbud av
aktiviteter ska ge möjlighet till ett aktivt fritidsliv som bidrar till livsglädje.
Vi ska ha ett brett kultur- och nöjesliv med puls och dynamik. Den som
gillar sport- och idrottsliv ska ha mycket att välja mellan både som publik
och utövare.
Här ska finnas ett levande centrum och attraktiva ytterområden med bra
kommunikationer. Det ska vara enkelt att ta sig mellan jobb, skola och
bostad på ett hållbart sätt. Bostadslivet ska erbjuda bra boendemiljöer för
alla, både centralt och på landsbygden. Vi ska ha en bra infrastruktur och
utnyttja fördelen av vårt geografiska läge mellan Stockholm, Göteborg och
Oslo.
Karlstadsborna ska ha tillgång till god service som ständigt utvecklas och
anpassar sig efter invånarnas behov. Alla Karlstadsbor ska bli väl mottagna
inom skola, vård och omsorg. Vi möjliggör ett bra liv för alla i livets olika
skeenden och ska verka för ökad acceptans, jämställdhet och jämlikhet. Det
ska finnas bra utbildningsmöjligheter på alla nivåer som bidrar till
kompetensförsörjningen.
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Tillsammans bygger vi en både bättre, större och mer hållbar stad där vi
säkrar resurser till välfärden. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vi är modiga och innovativa,
använder ny teknik och skapar utrymme för både miljö, människor och
företag att växa och utvecklas. Här ska allt finnas som behövs för ett bättre
liv mitt i vackerheta - med närhet till vatten, natur och livsglädje. Det är det
vi menar med ”Ett bättre liv i solstaden”.
Allt liv växer bättre i solen

Karlstad ska verka på en global arena där människor och företag har optimal
möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt. Människorna är de som skapar
jobben som får Karlstad att växa. Alla Karlstadsbor bidrar till vår
gemensamma utveckling och en god livsmiljö leder till engagemang och
drivkraft. Vi måste attrahera och behålla människor med erfarenhet,
kreativitet och kompetens inom många olika områden. Karlstad ska locka
med god livskvalitet, goda studiemöjligheter och goda förutsättningar för
näringslivet. Vi ska fokusera lite extra på studentliv, näringsliv och
besöksliv i vårt tillväxtarbete. Allt detta ska bidra till Karlstads
attraktionskraft.
Studentliv

Unga människor med nya idéer och hög utbildningsnivå är en av
förutsättningarna för att Karlstad ska växa och utvecklas. Karlstad ska vara
en attraktiv studentstad med ett rikt studentliv och här ska människor vilja
leva, bo och arbeta även efter sina studier.
Näringsliv

Ett aktivt näringsliv med attraktiva och utmanande jobb inom många olika
branscher är en annan förutsättning för att Karlstad ska växa. Karlstad ska
vara en lockande etableringsort med ett spännande arbetsliv. Vi ska ge stöd
och uppmuntran till de som vill starta och driva företag. Nyinflyttade ska
känna sig varmt välkomna. Tillsammans bidrar vi till att fler jobb skapas
och att fler vill bo och leva i Karlstad.
Besöksliv

Många gäster som besöker Karlstad, både i jobbet och privat, bidrar till
tillväxt och inflyttning. Vi ska vara ett av Sveriges mest attraktiva
besöksmål och bygga vidare på vår välkända gästfrihet och kulturella rötter
för att skapa nutida upplevelser som inte finns någon annanstans. Här ska
finnas ett stort utbud av kultur- och idrottsevenemang och vi ska ha arenor
för arrangemang i hög klass.
Grunden till ett bra liv

Vår vision, Ett bättre liv i solstaden, ligger till grund för vår planering.
Trygghet och hållbarhet ska genomsyra det vi gör samtidigt som kommunen
ska vara välskött och pålitlig.
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Tryggt liv

Karlstad ska vara en omtänksam kommun där människor känner sig trygga
och välkomna. Vi ska vara en bra kommun 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.
Hållbart liv

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt
tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang.
Vi ska ligga långt framme och ska vara innovativa för att stimulera en
hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära
tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. Den goda
livsmiljön ska göra Karlstad till ett naturligt val.
Samhällsliv

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.
Kommunen 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 1700talet, Karlstadsbornas öppna sinnelag och de många soltimmarna. Solen står
för livskraft, energi och värme. 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, Ett bättre liv i solstaden.
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