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Inledning
Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa
att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har en Tillväxtstrategi
för Halland tagits fram under 2014 och som ska gälla fram till år 2020. Strategin har tagits
fram och förankrats i en omfattande process och den bygger på en analys om Hallands
utmaningar och möjligheter.Tillväxtstrategin pekar ut strategiska vägval och beskriver
prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet med att bli en än mer attraktiv,
inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. 

Uppföljningen av tillväxtstrategin är ett kontinuerligt arbete som ska ske årligen. Syftet är
att kunna följa hur Halland utvecklas mot de övergripande målen och de strategiska valen
i tillväxtstrategin. Resultatet från uppföljningen kommer att ligga till grund för samtal och
diskussioner på såväl regional som nationell nivå. Denna delrapport följer upp
Tillväxtstrategins delområde Hög Attraktivitet och statistiken kommer huvudsakligen från
Statistiska Centralbyrån, SCB. I de fall det är möjligt visas statistiken även uppdelat på
kön och utrikes bakgrund. Delområdet Hög Attraktivitet innefattar även två strategiska
val som identifierats som viktiga för att öka Hallands attraktivitet. För respektive strategisk
val finns ett antal utvalda indikatorer som redovisas i rapporten. Delrapporten finns också
som interaktiv version på Region Hallands hemsida.

• En region med god tillgänglighet
• En region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer
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Avslutande reflektioner

Hög attraktivitet

Huvudindikator:

Flyttningsöverskott från övriga Sverige till Hallands län

Mål: 1 200 personer per år

Läge 2014: 971 personer



Flyttningsöverskott

Målet för delområdet Hög attraktivitet i Hallands tillväxtstrategi är att
flyttningsöverskottet från övriga Sverige till Hallands län ska vara 1 200
personer per år. Hittills har målet inte nåtts utan istället sjunkit från år
2005. Flyttningsöverskottet har ändå varit positivt under årens lopp och år
2014 är det bara Stockholms och Skåne län som hade ett större inrikes
flyttningsöverskott än Halland. Efterdyningarna från den kraftiga
lågkonjunkturen i början på 1990-talet kan också ses i
flyttningsöverskottet för Halland. Fram till 2005 flyttade fler kvinnor än
män in till Halland men på senare år har flyttningsnettot utjämnats mellan
könen.



Tillgänglighet

Turtätheten till olika destinationer varierar över tid. 2015 bedöms tillgängligheten i
turtäthet till Stockholm, Göteborg och Malmö vara god med tåg från Halmstad.
Från Varberg är turtätheten god till Göteborg och Stockholm men medelgod till
Malmö. Från Halmstad flygplats varierar utbudet mera än för tågtrafiken. Delar av
2015 har det saknats avgångar till Arlanda medan Bromma har haft trafik hela
året. Utbudet uppgår till 2-3 turer vardagar. Restiden från Halmstad till Stockholm
med tåg varierar mellan olika avgångar och olika bolag men ligger på dryga 4
timmar totalt. Turtätheten är mycket god. Varberg har haft uppehåll med fjärrtåg
endast under några sommarveckor 2015.

Restid i minuter med Öresundståg, SJ samt Bil från Halmstad och Varberg

Resrelation Med Öresundståg (min) Med SJ (min) Med Bil, normal trafik (min)

Halmstad-Göteborg 75 60-64 90

Halmstad-Malmö 109 88 90

Halmstad-Stockholm via Gbg 255 240 Via Ljungby 315

Varberg-Göteborg 43 Finns ej 50

Varberg-Malmö 152 Finns ej 125

Varberg-Stockholm via Gbg 223 Finns ej Via Borås 320



Bredband

Bredbandsmål 2020 i Halland och Sverige: 90 %

Halland delmål 2012-2015: 40 %

Tillgången till snabbt och driftsäkert bredband är en
grundläggande förutsättning för näringslivet, för utbildning, vård
och omsorg och för individens möjlighet att fullt ut delta i
samhället. Även om tillgången till snabbt och driftsäkert internet
anses vara en självklarhet så har inte alla hushåll och företag
den tillgången. Sverige och Halland har målet att 90 procent av
befolkningen och företagen 2020 ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s. För att nå det målet har Region Halland satt
upp regionala delmål. Regionalt delmål för 2012-2015är att 2015
ska minst 40 procent av hushållen och företagen ha tillgång till
bredband på 100 Mbit/s. Regionalt delmål för 2014 är att minst
35 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till
bredband på 100 Mbit/s. 

Bredbandstäckningen i Halland är betydligt sämre än
riksgenomsnittet och har så varit sedan 2011 då stabilare statistik
började publiceras hos Post- och Telestyrelsen. Av befolkningen i
Halland hade år 2014 38,0 procent tillgång till bredband med en
överföringshastighet på minst 100 Mbit per sekund jämfört med
Sveriges 54,2 procent. Bland arbetsställena hade 33,2 procent
tillgång till minst 100 Mbit per sekund. Tillgången till fiber varierar
kraftigt mellan kommunerna i Halland och mellan gles respektive
tät bebyggelse. Bland kommunerna är bredbandstillgången via
fiber bäst i Varbergs och Halmstad kommun.



Pendling

Pendlingsförändring 2008-2013 %

Kommun

Measures

Utpendling 2008-2013 % Inpendling 2008-2013 %

Falkenberg

Hylte

Varberg

Kungsbacka

Halmstad

Laholm

15,5 22,9

13,2 2,0

13,1 18,1

7,3 15,2

7,3 16,8

5,5 -1,7

Arbetspendlingen ökar kontinuerligt och idag har cirka 30 procent av de
förvärvsarbetande i Halland sin arbetsplats i en annan kommun än den man bor i.
Pendlingen ökar i alla relationer men det finns ett övergripande mönster där Kungsbacka
kommun vänder sig mot Göteborgsregionen, där Varbergs och Falkenbergs kommuner
uppvisar ett ömsesidigt ökande pendlingsutbyte och där södra Halland med kommunerna
Hylte, Halmstad och Laholm i hög grad utgör en egen arbetsmarknad.
Pendlingsstatistiken visar att drygt 45 000 personer pendlade in eller ut över länsgränsen
under 2013 (85 procent pendlar norrut, knappt 10 procent söderut och resten österut).
Jämför man med år 2008 så har den totala pendlingen över länsgränsen ökat med över
7,3 procent. Män pendlar mer än kvinnor och en vanlig bild av Halland är att regionen är
en utpendlingsregion. År 2012 pendlade 31 400 personer ut från Halland. Detta var en
ökning med knappt 1 500 pendlare, motsvarande 5,0 procent, sedan år 2008. Flest
utpendlare över kommungräns har Kungsbacka (21 000) följt av Varberg (6 700) och
Halmstad (6 600). Halland är också en betydande inpendlingsregion. År 2013 hade
Halland 13 900 inpendlare en ökning med 12 procent sedan år 2008. 



Huspriser

Om tillgången till bostäder minskar kombinerat med en stor inflyttning
leder det oftast till stigande fastighetspriser. 2014 var medelpriset på
småhus i Halland 2,6 miljoner kr. Det är högre än riksgenomsnittets 2,3
miljoner kronor och högre än de flesta län. Bara i storstadslänen är
medelpriserna på småhus högre än i Halland. Bland kommunerna i
Halland är priserna högre än riksgenomsnittet i Kungsbacka, Varberg och
Halmstad. Småhusdefinition enligt SCB: Separat bostadsbyggnad med
1-2 lägenheter för permanent boende samt fritidshus.



Kollektivtrafikens marknadsandel

Enligt Kollektivtrafikbarometerns undersökning 2014 utgör kollektivtrafikens andel
av det totala resandet i Halland 12 procent mot Sveriges 27 procent. Under
perioden 2010-2014 har kollektivtrafikens beräknade marknadsandel i Sverige
stigit från 24 till 27 procent medan andelen i Halland minskat något.
Storstadslänen har störst marknadsandel medan Hallands andel liknar andra län
med samma kollektivtrafikstruktur.



Förnyelsebar energi och energianvändning

MWh/BRP Mnkr (Fast pris, basår 2000) Halland

Län

Measures År

MWh/BRP (Fast pris Basår 2000)

2008 2012

Halland 183 191

Enligt EU 2020 målen har Sverige åtagit sig att andelen förnybar energi av den totala
energianvändningen ska öka till 50 procent år 2020. På EU-nivå är målet satt till 20
procent. Användningen av förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning har
ökat stadigt i Sverige sedan början av 1990-talet och uppgick år 2012 till 51 procent. I
Halland uppgickandelen till 58 procent och i EU 14 procent. Ekonomiska styrmedel och
ny kunskap om konverteringslösningar till biobränslen har resulterat i att industrin,
fjärrvärme- och elproduktionen sedan år 1990 ökat sin användning av förnybar energi. 

Ett annat mål inom Europa 2020-strategin är att energieffektiviseringen ska öka bland
medlemsländerna med 20 procent fram till år 2020. Sveriges nationella mål är en ökad
energieffektivisering med 20 procent fram till år 2020 med utgångsår 2008. Genom en
minskad energiintensitet uppnås ökad energieffektivitet. Energiintensitet beräknas som
förhållandet mellantotal slutlig energianvändning (MWh) och bruttonationalprodukten i
fasta priser (för länsnivå bruttoregional-produkt). Energiintensiteten i Sverige år 2012 har
minskat med 5 procent jämfört med år 2008, i Halland har istället energiintensiteten ökat
med 4,4 procent. 

I Halland har elanvändningen under hela 2000-talet legat på en relativt konstant nivå,
medan oljeanvändningen har fortsatt att minska. År 2008 användes 13 572 GWh för att
sedan öka till 13 810 GWh år 2012 . Ettsätt att öka den totala energieffektiviteten och
därmed minska den primära energianvändningen är att ersätta el för uppvärmning med
andra uppvärmningsformer som fjärrvärme, förnybara bränslen och i viss mån
värmepumpar.



Koldioxidutsläpp

Utsläpp av växthusgaser (CO2 ton per år och andel) 2012

Län/Delområde

Measures

Utsläpp CO2 ton per år Andel CO2 per år

Transporter

Jordbruk

Energiförsörjning

Arbetsmaskiner

696 644 41,0

411 004 24,2

378 561 22,3

99 334 5,8

EU-länderna har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent
jämfört med 1990 års nivåer. Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör
vara 40 procent lägre år 2020 än utsläppen år 1990. Båda målen gäller för de
verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter inom
EU (EU-ETS). 

Utsläppen av klimatgaser i Halland har minskat med 27 procent under perioden
1990 till 2012, från ca 2,3 till ca1,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De
samhällssektorer som stod för störst andel av utsläppen av klimatgaser i Halland
2012 (räknat som koldioxidekvivalenter) var transportsektorn med 41 procent av
utsläppen följt av jordbruk med 24 procent och energiförsörjning med 22 procent
av utsläppen. 

Utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskade från 1990 till 2000 men har
därefter legat relativt konstant. Utsläppen från transportsektorn ligger på samma
nivå år 2012 som 1990, men en svag minskning kan ses på senare år, efter en
topp runt år 2005 – 2007. Minskningen av växthusgaser inom energiförsörjning
beror till stor del på biobaserade bränslen i fjärrvärmeverk.



Studieförbund

I Halland deltog under 2014 drygt 674 600 personer i studiecirklar,
kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det är en ökning med
83 100 personer sedan år 2004 eller 14 procent. Över tid har Halland haft
en bättre utveckling än riksgenomsnittet men efter år 2011 har antalet
deltagare stagnerat i Halland. Ett annat mått på den regionala
studieförbundsverksamheten är antalet deltagare per 1000 invånare.
Måttet redovisar befolkningens benägenhet att delta i studieförbundens
verksamhet. På riksnivå deltog 2 294 personer per 1000 invånare i
studieförbundens verksamhet 2014. I Halland deltog 2 216 personer.
Benägenheten att delta i studieförbundens aktiviteter var som lägst i
Stockholms- och Skåne län både under 2004 och 2014. Högst
deltagande hade Gotland och Västerbottens län. En iaktagelse är att de
som bor i glesbygdslän i större utsträckning deltog i studieförbundens
aktiviteter både år 2004 som år 2014. Minskningen år 2007 kan förklaras
av att en ny statlig födelningsmodell infördes enligt Folkbildningsrådet.
Bland annat förtydligades riktlinjerna kring Kulturprogramsverksamheten.



Kulturverksamhet

Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den
nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala
anslag till kultur. Kulturens inriktning och prioriteringar har bland annat
varit att utveckla ett antal mötesplatser, kulturmiljöer, besöksmål och
kulturevenemang som kan profilera regionen och skapa attraktivitet och
synlighet i omvärlden. Enligt mätningar från Kultur Hallands databas så
har Museiverksamheten flest besökare/deltagare under perioden 2012-
2014. Den kraftiga tillbakagången år 2013 beror till största delen på
ombyggnationer av Hallands kulturhistoriska museum samt Hallands
konstmuseum. Professionell teater-dans och musikverksamhet är den
andra stora kulturverksamheten i länet men har haft sjunkande
publiksiffror/deltagare mellan åren 2013 till 2014. År 2016 kommer
Kulturrådet att lansera mer statistik på riksnivå vilket gör det möjligt att
jämföra Hallands utveckling med övriga län. 



Under 2015 kommer Hallands regionala strategi för bredbandsutbyggnad att
sjösättas. Strategin syftar till att stärka hela Hallands förutsättningar att utnyttja
digitaliseringens möjligheter vilket innebär att den regionala bredbandsstrategins
främsta uppgift är att stimulera till utbyggnad av företrädesvis fiber, då fiber är det
medium som säkrast utan störningar klarar höga överföringshastigheter. I de
halländska kommunerna finns utbyggnadsplaner som motsvarar en täckning på
85 procent, men alla dessa är inte finansierade. En utmaning som strategin nog
får möta är att finansiera de delar av utbyggnaden som de kommersiella krafterna
inte går in i.

En region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer 

Halland fortsätter sin goda utveckling med ett positivt inrikes flyttnetto trots att
målet på 1200 personer per år inte nåddes 2014. Under årens lopp har dock
flyttningsöverskottet varit positivt och det är bara Stockholms och Skåne län som
hade ett större inrikes flyttningsöverskott år 2014. En stor boendedriven inflyttning
till Halland sätter också fokus på bostadsmarknaden vilket avspeglas i
småhuspriserna. År 2014 var medelpriset på småhus i Halland 2,6 miljoner kr.
Det är högre än riksgenomsnittets 2,3 miljoner kr och högre än de flesta län.
Bland kommunerna i Halland är priserna högre än riksgenomsnittet i Kungsbacka,
Varberg och Halmstad. 

Samtidigt uppger fem av länets sex kommuner att det råder bostadsbrist enligt
Boverkets bostadsmarknadsenkät. Bedömningen är att det behöver byggas mer
än 5 000 bostäder dekommande fem åren (hyreslägenheter, bostadsrätter och
egnahem). Behovet är störst i Halmstad och Varberg. Bostadsförmedlingarna i
Halland, Stockholm och Uppsala län har också längst kötid till en hyreslägenhet
jämfört med andra län. Kombinationen höga bostadspriser och långa kötider för
hyreslägenheter är idag och kan bli ett större hinder för ungdomar som vill eller
planerar att flytta till Halland. Bostadsbristen kan också hämma näringslivets
möjligheter att rekrytera arbetskraft.

Avslutande reflektioner - Hög attraktivitet 

En region med god tillgänglighet

Pendlingsstatistiken visar att drygt 45 000 personer pendlade in eller ut över länsgränsen
under 2013. Jämfört med år 2008 så har den totala pendlingen över länsgräns ökat med
över 3 100 personer eller 7,3 procent. Inpendlingen har ökat mer än utpendlingen 12,4
respektive 5,2 procent under samma period. Pendlingen ökar i alla relationer över
länsgräns och det finns ett övergripande mönster där Kungsbacka vänder sig mot
Göteborgsregionen, där Varbergs och Falkenbergs kommuner har ett ömsesidigt
pendlingsförhållande och där Hylte, Halmstad och Laholms kommuner utgör en egen
arbetsmarknad. I länet pendlar 85 procent norrut, knappt 10 procent söderut och resten
österut. 

Pendlingsrelationerna visar också att norra Halland med Kungsbacka och Varbergs
kommun i spetsen i hög grad är integrerad med Göteborgsregionens arbetsmarknad
medan södra delarna av Halland inte har samma koppling till Malmös arbetsmarknad. På
sikt skulle Halland gynnas om dessa arbetsmarknadsregioner knyts ihop ännu mer till
kanske en funktionell region mellan Göteborg och Malmö. 

Benägenheten att pendla varierar med kön, ålder, utbildning och inkomst. Generellt gäller
att 30 minuter är många människor beredda att pendla (enkel resa) men därefter avtar
benägenheten drastiskt. 60 minuter är i stort sett bara högutbildade höginkomsttagare
beredda att pendla. År 2015 bedöms tillgängligheten och turtätheten till Stockholm,
Göteborg och Malmö vara god med tåg från Halmstad (Halmstad-Malmö restid 109 min).
Från Varberg är turtätheten god till Göteborg och Stockholm men medelgod till Malmö
(Varberg-Malmö restid 152 min). Den svaga kopplingen söderut kan delvis förklaras av
restidens längd med tåg. 

Bredbandstäckningen är generellt svag i Hallands län och sämre än riksgenomsnittet. Av
befolkningen i Halland hade år 2014 38,0 procent tillgång till bredband med en
överföringshastighet påminst 100 Mbit/sekund jämfört med Sveriges 54,2 procent. Bland
arbets-ställena hade 33,2 procent tillgång till minst 100 Mbit/sekund. Tillgången till fiber
varierar mellan kommunerna. Regeringens mål för Sverige är att minst 90 procent av alla
hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Ett mål som
Halland ställer sig bakom. 



Energieffektiviseringen i Halland går dock åt fel håll. Målet inom Europa 2020-strategin är
att energieffektiviseringen ska öka bland medlemsländerna med 20 procent fram till år
2020. Energiintensitet beräknas som förhållandet mellan total slutlig energianvändning
(MWh) och bruttonationalprodukten i fasta priser (för länsnivå bruttoregionalprodukt).
Energiintensiteten i Sverige år 2012 har minskat med 5 procent jämfört med år 2008, i
Halland har istället energiintensiteten ökat med 4,4 procent. I Halland har elanvändningen
under hela 2000-talet legat på en relativt konstant nivå, medan oljeanvändningen har
fortsatt att minska. Ett sätt att öka den totala energieffektiviteten och därmed minska den
primära energianvändningen är att ersätta el för uppvärmning med andra
uppvärmningsformer som fjärrvärme, förnybara bränslen och i viss mån värmepumpar. 

Enligt mätningar från Kultur Hallands databas så har Museiverksamheten flest
besökare/deltagare under perioden 2012-2014. Den kraftiga tillbakagången år 2013 beror
till största delen på ombyggnationer av Hallands kulturhistoriska museum samt Hallands
konstmuseum. Professionell teater-dans och musikverksamhet är den andra stora
kulturverksamheten i länet men har haft sjunkande publiksiffror/deltagare mellan åren
2013 till 2014.

EU-länderna har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent
jämfört med 1990 års nivåer. Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör
vara 40 procent lägre år 2020 än utsläppen år 1990. Utsläppen av klimatgaser i
Halland har minskat med 27 procent under perioden 1990 till 2012, från ca 2,3 till
ca 1,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De samhällssektorer som stod för störst
andel av utsläppen av klimatgaser i Halland 2012 var transportsektorn med 41
procent av utsläppen följt av jordbruk med 24 procent och energiförsörjning med
22 procent av utsläppen. Minskningen av växthusgaser inom energiförsörjning
beror till stor del på biobaserade bränslen i fjärrvärmeverk.

Utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn däremot reflekterar Hallands
geografiska läge och länet som transitlän samt den stora livsmedelsproduktionen.
Kollektivtrafik-barometerns undersökning 2014 visar också att kollektivtrafikens
andel av det totala resandet i Halland minskat något sedan 2010. Dessutom visar
den senaste resvaneundersökningen att en stor del av pendlingen sker idag med
bil. 

Slutsatsen blir att transportsektorn behöver öka användningen av fossilfria
bränslen och inom jordbruket behövs ökad kunskap om reducerade utsläpp från
djurhållning. Åtgärder inom transportsektorn har dock en större komplexitet och
inrymmer åtgärder av många olika slag. Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU
2013:84) konstaterar att förnybara drivmedel endast är en av ett flertal åtgärder
som måste genomföras för att klara målet om en fossilfri transportsektor. En
annan åtgärd är att öka kollektivtrafikandelen och att hitta nya former för
samplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsplanering. 

I det andra miljömålet inom EU 2020-strategin har Sverige åtagit sig att andelen
förnybar energi av den totala energianvändningen ska öka till 50 procent år 2020.
På EU-nivå är målet satt till 20 procent. Användningen av förnybar energi i
förhållande till slutlig energianvändning har ökat stadigt i Sverige sedan början av
1990-talet och uppgick år 2012 till 51 procent. I Halland uppgick andelen till 58
procent och i EU 14 procent. Ekonomiska styrmedel och ny kunskap om
konverteringslösningar till biobränslen har resulterat i att industrin, fjärrvärme- och
elproduktionen sedan år 1990 ökat sin användning av förnybar energi. Halland
har med andra ord nått målet!


