
Hälsa 

Mål Skapa ert mission
Globalt mål: Till 2030 minska det antal människor som dör i förtid 
av icke smittsamma sjukdomar med 1/3 samt främja psykisk hälsa 
och välbefinnande.
Nationellt ungdomspolitiskt mål: Alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen.
Regional utvecklingsstrategi: En stor del av dagens kroniska 
sjukdomar är möjliga att förebygga genom kunskap om livsstil, 
kost och motion. Det finns tydliga samband mellan 
utbildningsnivå, inkomst och hälsa, men även skillnader relaterade 
till kön och individers bakgrund.

Exempel mission
Till år 2030 minska antalet barn 
och ungdomar boende i Kalmar 
län som lider av psykisk ohälsa 
med en tredjedel.



Turism 

Mål Skapa ert mission
Globalt mål: Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur 
en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar 
arbetstillfällen och främjar lokal kultur samt lokala produkter.
Nationellt mål: Visit the Future: Besöksnäringen ska bli den mest 
framgångsrika näringen i Sverige 2030 och världens mest hållbara 
besöksdestination 2035.
Regional utvecklingsplan 2015-2018 för besöksnäringen i 
Kalmar län: Fördubbla näringens omsättning; Medverka till att allt 
fler reser klimatsmart.

Exempel mission
Till 2030 fördubbla 
turistnäringens omsättning och 
halvera dess negativa 
miljöpåverkan genom att främja 
aktiv, hållbar och hälsosam 
turism.



Mobilitet 
Mål Skapa ert mission
Globalt mål: Senast 2030 tillhandahålla säkra, ekonomiskt 
överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. 
Förbättra vägtrafiksäkerheten med särskild uppmärksamhet på 
behoven hos människor i utsatta situationer.
Nationellt Funktionsmål och Hänsynsmål: Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet; Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt samt bidra till ökad hälsa.
Regionalt mål: No Oil - Länet ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Exempel mission
Fyra gånger så mycket aktiv 
mobilitet till 2013 för att främja 
människors hälsa och 
välbefinnande oavsett kön, ålder 
eller funktionsnedsättning.



Boende 

Mål Skapa ert mission
Globalt mål: Senast 2030 säkerställa tillgång till fullgoda, säkra 
och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
Nationellt mål: Alla inne- och utemiljöer ska utformas och 
gestaltas så att de främjar jämställdhet, trygghet, hälsa, 
tillgänglighet, kultur och social sammanhållning.
Regionala/kommunala mål: Prioritera bostadsbyggande utefter 
vad som benämns som ”starka stråk”; Kalmar kommuns 
bostadsplanering och förvaltning av existerande byggnation 
genomförs med ett hållbarhetsperspektiv. 

Exempel mission
Alla i länet ska ha ett boende och 
en boendemiljö samt resa till och 
från bostaden på ett sätt som 
bidrar till mental och fysisk hälsa 
samt miljömässig hållbarhet.



Fritid 

Mål Skapa ert mission
Globalt mål: Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar.
Nationellt ungdomspolitiskt mål: Meningsfull fritid: ungdomars 
fritid spelar en viktig roll i ungas personliga utveckling, sociala tillit 
och etablering i arbets- och samhällslivet.
Regionalt mål: Länet ska kunna erbjuda ett jämlikt och brett 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsutbudet ska 
utgå från individers olika behov och förutsättningar och bygga på 
den mångfald och rikedom som finns i länet.

Exempel mission
Alla barn och ungdomar i länet, 
oavsett kön, bakgrund eller 
bostadsort ska ha tillgång till en 
meningsfull fritid och möjlighet att 
delta i kultur-, fritids- och 
föreningsaktiviteter.



Mat 
Mål Skapa ert mission
Globalt mål: Senast 2030 uppnå hållbara system för 
livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga 
jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen och 
bidrar till att upprätthålla ekosystemen (…)
Nationell livsmedelsstrategi: En ökad och hållbar produktion av 
mat som leder till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ger 
konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val.
Kalmar läns livsmedelsstrategi: Kalmar län ska utvecklas till en 
välkänd livsmedelsregion av högsta klass genom att kombinera 
naturförutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med 
fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknik och marknad.

Exempel mission
Alla barn och ungdomar i länet 
ska ha god, hälsosam och hållbar 
skolmat.



Vatten 

Mål Skapa ert mission
Globalt mål: Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade 
ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och 
sjöar.
Nationellt miljömål: Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Regionalt mål: Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha 
en god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresurserna.

Exempel mission
År 2030 har alla hushåll i Kalmar län 
kunskap om vikten av att hushålla 
effektivt med vattenresurserna och 
vattenkvaliteten har till följd av 
förändrade vanor och beteenden 
ökat.


