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Ett Kalmar för alla - Vision 2025
(Visionen ingår i dokumentet Verksamhetsplan med budget 2017)
I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med närhet till stadens puls såväl som livskraftig landsbygd. Kunskap och det livslånga lärandet går han i hand med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt
växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Den demokratiska processen och vardagens verksamhet präglas av lyhördhet, nyfikenhet och mod
att ligga i framkant i arbetet med ständiga förbättringar för att möta redan
stolta invånare med respekt och engagemang. Tillsammans arbetar vi för att
hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.
Framtidstro
Kalmar, med sina 75000 invånare, är en attraktiv kommun och navet i ett sydöstra
Sverige som präglas av framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas vi
i ett kunskapsdrivet kluster av universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en
av Sveriges bästa kommuner att växa upp, bo och åldras i. I kombinationen av den
stora kommunens möjligheter och den lilla kommunens charm skapar vi en livsmiljö präglad av tillgänglighet, kvalitet, mångfald, jämställdhet, öppenhet och nyfikenhet. Integration är en del av och en förutsättning för att nå den utveckling och
tillväxt som behövs i Kalmar. Optimism och framtidstro är signum för ett Kalmar
där vi söker lösningar.
Ett Kalmar för alla
Kalmar är en kommun med en rik och unik historia och en dynamik som attraherar.
Hos oss erbjuds alla människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, goda möjligheter att uppnå livsmål och
förverkliga drömmar. Kulturell och mänsklig mångfald bidrar till attraktivitet liksom
jämlikhet och jämställdhet. Vi möter människor med en genuint välkomnande och
tillåtande attityd i en av Sveriges tryggaste städer.
Det goda livet
I Kalmar finns förutsättningarna för det goda livet. Närheten i vardagen till både
skola, jobb och fritid skapar förutsättningar för livsrikedom och får tiden att räcka
lite längre och till lite mer. Här finns de goda boendemiljöerna i olika upplåtelseformer som tar hänsyn till miljö i både material och placering. Kalmar har gott om
mötesplatser för både naturliga och spontana möten som med både nyfikenhet och
experimentlusta bidrar till utvecklingen av vår region. Besöksnäringen utvecklas väl
i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med upplevelser och arbetstillfällen, utan även till regionens marknadsföring. Genom satsningar på Kalmars
unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt rika
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föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.
Näringsliv och arbetsmarknad
Kalmar är motor i en gemensam arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige. Genom
utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och en infrastruktur för hög digital
överföringshastighet i hela regionen kan människor bo och arbeta var de vill. Vår
flygplats fortsätter ge näringslivet och regionens invånare goda möjligheter att utvecklas och resa genom flygförbindelser med såväl Stockholm som Europa. Näringslivet betraktar Kalmars företagsklimat som ett av de bästa i landet. Linnéuniversitetet fortsätter att vara grogrund för innovationer, forskning och nya företag,
inte minst tack vare familjen Kamprads forskningsstiftelse. I nära och djup samverkan med näringslivet har vi modet att satsa på nya idéer.
Kunskap och lärande
I Kalmarsundsregionen är vi stolta över att leva i en miljö som hela vägen från förskola till universitet sätter fokus på bildning, kunskap och livslångt lärande var du
än bor. Vi är en stolt universitetsstad och ett växande universitet lockar ungdom
och kompetens till en region i stark tillväxt där Kalmar är navet. Vår skola, som står
stark i både stad och på landsbygd, rankas som en av landets bästa och vi är stolta
över att vara kända för kreativet och entreprenörskap. En förutsättning för detta är
vår nära samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv.
Ett grönt Kalmar
I ett grönt Kalmar är både vatten och gröna ytor en viktig resurs och förutsättning
för det goda livet. Vi utvecklar vår verksamhet i samklang med naturen och vi ligger
långt fram när det gäller klimat- och miljöarbetet. Vi utvecklar transportsystem som
är långsiktigt hållbara, snabba och effektiva. Andelen förnyelsebar energi ökar kraftigt och Kalmar har kommit långt i arbetet att vara en fossilbränslefri kommun
2030. Kalmars rena vatten och vår giftfria miljö har lett till att vi är en av landets
grönaste kommuner.
Demokrati och kommunal verksamhet
I Kalmar utövas ett öppet och inkluderande politiskt ledarskap som välkomnar
medborgarnas insyn och delaktighet. Politiken är lyssnande och lyhörd mot omvärlden och dess påverkan och gör medvetna anpassningar i en föränderlig omvärld. Den kommunala verksamheten utvecklas och står för ständiga förbättringar
drivna av att ge den bästa möjliga servicen till invånarna. Verksamheten bedrivs
med ansvar för ekonomin och med kompromisslös respekt för medborgarnas krav
på kvalitet. Vi nyttjar de möjligheter som den snabba teknikutvecklingen ger oss.
Det är en merit att vara anställd i kommunen och vi är ett föredöme som attraktiv
arbetsgivare med stolta medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra
Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.

