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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, som avser 2017 års uppföljning, redovisar korta grundfakta om Halland
och statistiken kommer huvudsakligen från Statistiska Centralbyrån (SCB), i annat fall
anges källa. I de fall det är möjligt presenteras statistiken efter kön och utrikes
bakgrund. Med utrikes bakgrund avses född i utlandet eller född i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands.

Från och med 1 januari 2016 är Sverige indelat efter 2 523 distrikt varav 99 finns i
Halland. Indelningen baseras på församlingsindelningen som fanns 31 december
1999. Vissa indikatorer i rapporten redovisas därför efter distrikt för att se inom-
kommunala skillnader.
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Befolkning
Folkmängden i Halland fortsätter att öka. Totalt
uppgick Hallands befolkning till 320 333 personer vid
första januari 2017. Ökningen 2016 bestod till stor del
av en nettoinflyttning av människor som flyttat till
Halland från andra länder. Detta som en konsekvens
av den stora mängd människor som sökte asyl i Sverige
under hösten 2015. Ytterligare två delkomponenter av
befolkningsökningen är födelsenetto och flyttnetto
gentemot övriga län i Sverige. Födelsenettot i Halland
stannade på 539 personer 2016 medan flyttnettot
gentemot de övriga länen i Sverige stannade på 1 237
personer. Endast Stockholms, Uppsala och Skåne län
hade ett bättre inrikes flyttnetto 2016 än Halland.

Befolkningsökningen bland kommunerna i Halland och
speciellt i Hylte kommun kan förklaras av asylsökande
under 2015. Undantaget är Kungsbacka där inrikes
nettoflyttning stod för större delen av ökningen.
Den stora mängd asylsökande som kom till Sverige
under hösten 2015 börjar nu få uppehållstillstånd och
blir därmed folkbokförda. Migrationsverkets
handläggningstider är på mellan 15-24 månader och
därmed kan vi förvänta oss en fortsatt stor folkökning
även 2017.



Befolkning efter distrikt
Flest människor bor i kustnära distrikt i Halland, 68 procent mot
inlandsdistriktens 32 procent år 2016. Befolkningsutvecklingen har varit
positiv i både kust som i inlandsdistrikten men med en fördel för
kustdistrikten. I inlandet har Hylte och Kungsbacka kommun haft den största
befolkningsökningen från 2015. Kungsbacka tillsammans med Halmstads
kommun toppar befolkningsökningen när det gäller kustnära distrikt. Av 99
distrikt i Halland hade 76 stycken en positiv befolkningsutveckling, 49 i
inlandet och 27 vid kusten.



Utbildningsnivå 25-64 år
Unga möter idag ett större utbud av utbildning än dagens äldre gjorde under sin studieaktiva tid. Det
gäller både gymnasieskolan, där de allra flesta numera deltar, och den högre utbildningen. Allt yngre
personer med högre utbildning ersätter kontinuerligt äldre med lägre utbildningsnivå, med effekten att
utbildningsnivån successivt stiger. Andelen 25-64 åringar med eftergymnasial utbildning ökar
kontinuerligt i Halland. 2016 var andelen 39 procent jämfört med Sverigesnittets 42 procent. Kvinnor har
generellt en högre utbildningsnivå än män.
I Halland har drygt 45 procent av de inrikes födda kvinnorna en eftergymnasial utbildning medan andelen
inrikes födda män uppgår till 33 procent år 2015, vilket i sig är en lägre nivå än män med utrikes
bakgrund.



Utbildningsnivå 25-64 år efter kommun
Andelen 25-64 åringar med eftergymnasial utbildning ökar generellt bland kommunerna i
Halland. Kungsbacka kommun har en högre andel av befolkningen som är högutbildade än
riket som helhet, både bland män och kvinnor. Övriga kommuner ligger under riket både för
män och kvinnor. Hylte och Laholm är kommuner med lägst utbildningsnivå men även med
största skillnader mellan män och kvinnor. Man kan också notera att i flera kommuner är
andelen med eftergymnasial utbildning högre bland utrikes födda än inrikes framförallt i
Hylte och Laholm.



Utbildningsnivå 25-64 år efter distrikt
Högst andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning hittar
vi i kustnära distrikt i Halland år 2016. Distrikten finns främst i
Kungsbacka, Halmstad samt Varbergs kommun. Av 99 distrikt i
Halland hade 17 stycken en högre andel med eftergymnasial
utbildning än Sverige-snittets 42 procent, 4 i inlandet och 13 vid
kusten. Distrikten i det gula området i diagrammet visar att det är
mer vanligt förekommande med gymnasial utbildning än med
eftergymnasial utbildning.



Medellivslängd
Under 2016 var den förväntade medellivslängden för kvinnor 84 år och för män 80,2 år i
Sverige. Även om medellivslängden för svenska män nu passerat 80 år så har Halland
passerat denna nivå sedan tidigare. I Hallands län var medellivslängden för män över 80 år
redan för femårs-perioden 2006-2010 och kvinnor passerade 80 år under femårsperioden
1981-1985. Kvinnor i Hallands- och Kronobergs län har högst medellivslängd i landet. För
männen i Halland är den förväntade medellivslängden näst högst i Sverige. Baserat på
dödligheten under perioden 2012-2016 förväntas de leva i 81,2 år.



Försörjningskvot
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal
personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag
har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 74, det innebär att på 100 personer i de mest
förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 74 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått
visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.
Försörjningskvoten på kommunal och regional nivå är ett nyckeltal för att den handlar om relationen
mellan utgifter för välfärdssystem i förhållande till skattebasens storlek. Hallands län hade en högre
försörjningskvot än Sverigesnittet 2016 och har också haft en högre procentuell utveckling sedan 2007.
Lägst försörjningskvot hittar man i större universitetslän.



Utrikes födda
Andelen av befolkningen som är född utomlands har ökat under
lång tid i Sverige. I Halland är trenden densamma. 2000 var
andelen utrikes födda 8,8 procent av den folkbokförda
befolkningen för att sedan öka till 13 procent 2016 (Sverige 18
procent). Andelen kvinnor har nu jämnats ut mot män i Halland.
Bland de halländska kommunerna toppar Hylte kommun med en
andel på 25 procent kvinnor och 26 procent män medan
Kungsbacka kommuns andel var 8,0 respektive 7,0 procent.



Andel utrikes födda efter distrikt
Av 99 distrikt i Halland hade 13 stycken en högre andel med utrikes födda än
Sverigesnittets 18 procent, 11 i inlandet och 2 vid kusten. Distrikten finns
främst i Hylte, Halmstad samt Falkenbergs kommun. Den stora mängd
asylsökande som kom till Sverige under 2015 och 2016 är den viktigaste
förklaringen till kommunernas högre andel.



Skattekraft
Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per
invånare vid taxeringsårets ingång. Halland har haft en god
utveckling av skattekraften mätt som tusen kronor per
invånare. År 2016 var skattekraften bättre i Stockholm,
Uppsala och Norrbottens län än i Halland, vilket förklaras av
att i dessa län ökade både inkomsterna och antalet
inkomsttagare mer än i andra delar av landet. Bland Hallands
kommuner var skattekraften 2016 som högst i Kungsbacka
och Varbergs kommun. Skattekraften som andel av
riksmedelvärdet ökar mest i Kungsbacka och Varberg medan
Hylte och Laholm visar på en svagare utveckling. År 2017 var
skattekraften som andel av riksmedelvärdet i Kungsbacka
116 procent mot Hyltes 83 procent. Riksmedelvärdet brukar
även benämnas medelskattekraften.


