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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, följer upp Tillväxt-
strategins delområde Hög Attraktivitet 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. 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.

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
dec. 1999. Vissa indikatorer i rapporten redovisas därför efter distrikt för att
se inom-kommunala skillnader.

Innehållsförteckning
Indikatorsammanfattning sid. 3
Reflektioner sid. 4-5
En region med god tillgänglighet
Inrikes flyttningsöverskott sid. 6
Tillgänglighet sid. 7
Bredband sid. 8-9
Pendling sid. 10-11
En region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer
Huspriser sid. 12
Kollektivtrafikens marknadsandel sid. 13
Andel förnyelsebar energi och CO2 utsläpp sid. 14
Studieförbund sid. 15
Kulturverksamhet sid. 16
Tillgång till sjukvård sid. 17
Tillgänglighet till service sid. 18

Hög attraktivitet

Huvudindikator:
Flyttningsöverskott från övriga Sverige till Hallands län

Mål: 1 200 personer per år

Utfall 2016: 1 237 personer



Indikatorsammanfattning



Avslutande reflektioner - Hög attraktivitet
Halland fortsätter sin goda utveckling med ett positivt inrikes flyttnetto och når målet för Hög
attraktivitet med 1 237 personer år 2016 (Mål 1 200 personer per år). Bara Stockholms, Skåne
samt Uppsala län hade ett större inrikes flyttningsöverskott år 2016.

Sedan 1950-talet har den svenska ekonomin präglats av en stark och tilltagande urbaniserings-
process där större tätorter/städer spelar en viktig roll i den s.k. ”nya ekonomiska geografin”
(Krugman 1991). Ekonomin går mot ett allt starkare inslag av kunskap, teknologi och tjänster,
och städer ses ofta som en arena för kunskapsutbyte och innovation. Produktion inom såväl
industri- som inom tjänsteföretag kräver ofta större mångfald av insatsvaror, tjänster,
humankapital samt globala kontaktytor, vilket driver på koncentrationen av verksamheter till
större stadsregioner. Tätheten spelar här roll och blir i sig en attraktivitetsfaktor. Den ”nya
ekonomiska geografin” lyfter också fram vikten av funktionella regioner. Regioner som inte tar
hänsyn till administrativa regionindelningar utan är istället områden med god tillgänglighet
mellan arbete, boende, handel och service.

Hallands ökning av in och utpendling bör därför ses i ljuset av den växande integrationen med
närliggande större stadsregioner, främst Göteborg men också att Hallands arbetsmarknad i sig
utvecklats positivt (tredje bästa sysselsättningsutvecklingen bland länen sedan 2007). Den
kraftiga uppgången i arbetspendling avspeglar till viss del i att pendling i växande grad fungerar
som ett alternativ till flyttning när man erbjuds arbete utanför den nuvarande bostadsregionen.
Men ökningen i pendling är också delvis ett resultat av en fortsatt omfattande nettoinflyttning
till större städer framförallt storstäder (även här ligger Halland på en fjärdeplats bland länen).
Nettoinflyttningen har ökat trycket på bostadsmarknaderna i dessa områden, med följden att
nyinflyttade ofta inte har något annat val än att bosätta sig på relativt långt pendlingsavstånd
från arbetsplatsen.

Likväl som en ökande arbetspendling kan vara en indikation på en flexiblare regional
arbetsmarknad kan det också vara ett tecken på en försämrad bostadsmarknad (höga huspriser
i kombination med ett sämre utbud av alternativa boendeformer ex. hyresrätter). Har detta
spelat roll för Hallands del då länets huspriser varit högre än riksgenomsnittet sedan flera år
tillbaka? Kunde nettoinflyttningen till Halland varit större?

För Halland är frågan om hur regionens olika delar ska utgå från tillväxtmotorer (större städer)
som finns utanför regionen (exempelvis Göteborg) eller Hallands egna eller både och? Hallands
egna större städer har inte samma täthet som närliggande stadsregioner (Göteborg, Lund-
Malmö-Köpenhamn) och regionens komparativa fördel är i många delar kopplat till de mycket
attraktiva boendeförhållanden som finns.

Detta lyfts fram i flyttstudien ”Hur kan Hallands boendeattraktivitet utvecklas” som
slutfördes 2017. Länet har relativa svagheter i karriär- och studiemöjligheter samt urbana
värden men styrkor när det gäller barnvänlig och trygg boendemiljö, kustmiljöer samt natur-
friluftsvärden. Hallands geografiska läge genom sin närhet till större stadsregioner i
Västsverige blir troligen allt viktigare för att fortsätta utvecklas som en funktionell region.
Idag är de norra länsdelarna integrerade med Göteborgsregionen men de södra delarna är
inte lika integrerade med Lund-Malmö-Köpenhamn mycket pga. för långa restider. En viktig
del i detta är fortsatt utveckling av transportinfrastrukturen för att förbättra tillgängligheten
ytterligare till arbete, boende, handel och service.

Digitalisering
Mycket pekar på att urbaniseringen, som varit oavbruten under en längre tid, kommer att
fortsätta. Städernas täta miljö driver på den kunskapsintensiva ekonomiska
strukturomvandlingen mot en alltmer tjänstebaserad ekonomi och i den tidiga
digitaliseringen trodde många att information och kommunikation skulle ersätta fysiska
möten. Hittills har den inte brutit koncentrationen av befolkning, sysselsättning och service
till de större städerna utan snarare kan koncentrationen vara en nödvändighet för att klara
konkurrens från andra urbana centra.
Därför framstår informationsteknik/digitalisering alltmer som ett komplement än ett
substitut till urbanisering. Tillsammans med förbättrade fysiska förbindelser kan digital
kommunikation förbättra möjligheter att bygga och bibehålla kontakter i glesare områden
exempelvis mellan arbetstagare och arbetsgivare (arbetspendling med långa avstånd)
(Andersson m.fl. 2017).
Inom näringslivet sker kontinuerligt produktivitetsförbättringar och när produktionen blir
automatiserad, rutinmässig och standardiserad brukar den lokaliseras till någon eller några få
regioner, regioner som har särskilda specialiseringsfördelar för produktionen och som oftast
ligger utanför eller i nära anslutning till urbana centra. Tillgång till digital infrastruktur blir här
viktig för att fortsättningsvis kunna utföra denna automatiserade produktion. Fortfarande
ersätter inte tekniken behovet av människor för att utföra kunskapsintensiva arbetsuppgifter
framförallt i urbana miljöer tekniken blir ett komplement.

Positivt är att bredbandstäckningen i Halland förbättrats de senaste åren trots ett något
sämre läge än riksgenomsnittet. (Halland hamnar på en 13:e plats bland övriga län 2016).
Från 2015 har Halland haft den bästa utbyggnadstakten jämfört med övriga län 9 procent
(Sverigesnitt 5,6 procent). Tillgång till fiber skiljer sig dock fortfarande åt mellan glesbebyggt
respektive tätbebyggt men med god utbyggnadstakt kan detta gap bli mindre.



Områden som inte ligger nära större städer?
Modern landsbygdsforskning har under en tid tittat på huruvida större städers s.k.
agglomerations-vinster sprider sig i geografin? Ett exempel visar att landsbygden är heterogen
och att det finns samberoende mellan stad och landsbygd. Den landsbygd som växer eller
förmår att behålla sina invånare är ofta stads-nära landsbygder. För landsbygdsinvånarna här är
staden ett centrum för konsumtion och nöje tillika en arbetsmarknad. En viktig slutsats man
dragit är att landsbygdens attraktivitet kan öka väsentligt om den stad som landsbygden har
närhet till växer och blir mer attraktiv. Lavesson (2017) visar i en ny analys att närheten till
staden är en central faktor när det gäller jobb- och befolkningstillväxt i svenska landsbygds-
kommuner och att avståndet till urbant centrum spelar roll.

För landsbygdskommuner som ligger inom 60 minuters restid till närmaste urbant centrum är
effekten av lokal jobbtillväxt positiv men att den blir i princip noll när restiden överstiger 60
minuter. Resultatet gäller för såväl pendlare med lång som med kort utbildning. Resultaten
understryker också att en timmes restid tycks vara en bortre gräns för hur långt en större stads
spridningseffekter (agglomerationsvinster) har på sin geografiska omgivning. Halland präglas
av relativt korta avstånd och en ortsstruktur med flera förhållandevis jämbördiga städer. En
stor del av landsbygden når någon av länets större städer inom rimlig pendlingstid och kan
därmed bidra till deras fortsatta expansion som arbetsmarknads-serviceort (se karta med 15-60
min körtid med bil).

Kollektivtrafikens andel av det totala resandet i Halland uppgick till 12 procent mot Sveriges 19
procent 2016. Att få fler att arbetspendla med kollektivtrafik skulle förmodligen gynna CO2-
utsläppen i Halland som minskade med 28 procent sedan 1990 men där transporter
fortfarande har svårt att få ner utsläppen.

Risken finns i flera delar av Sverige att tillgänglighet till service för invånare som bor längre bort
från större städer försämras. Även om 90 procent av Hallands befolkning hade mindre än 5
minuters färdväg med bil till närmaste livsmedelsbutik år 2014 så fanns det skillnader mellan
kommunerna i länet, Hylte kommun 76 procent jämfört med Halmstad 95 procent. Samma år
nådde 69 procent av befolkningen i Halland en vårdcentral på mindre än 5 min med bil och
även här en skillnad mellan kommunerna, Laholm 47 procent jämfört med Halmstad 77
procent. Halland har med sin befolknings- och ortsstruktur dock inte samma problematik i
jämförelse med de ytstora Norrlandslänen och inre delar av Sverige.



Flyttningsöverskott
Halland fortsätter sin goda utveckling med ett positivt inrikes
flyttnetto och når målet för Hög attraktivitet med 1 237 personer
(Mål 1 200 personer per år). Bara Stockholms, Skåne samt Uppsala
län hade ett större inrikes flyttningsöverskott år 2016. Under det
senaste året flyttade fler kvinnor än män in till Halland men under
perioden 2010-2015 var det ett omvänt förhållande.



Tillgänglighet
Restiden från Halmstad till Stockholm med tåg varierar mellan olika avgångar och olika
bolag men ligger på dryga 4 timmar totalt. Öppnandet av järnvägstunneln i Hallandsåsen
december 2015 har definitivt bidragit till en kortare restid med tåg mellan Halmstad-Malmö
och Varberg-Malmö. Från 2016 har restiden med tåg till Stockholm försämrats något med
Öresundståg vilket beror på banarbeten.

Kommentarer:
Restiderna är beräknade efter tidtabellen för respektive år och konsekvent har snabbaste
restiden använts som mått, oavsett om den går Gbg-Sthlm eller Sthlm-Gbg. Restiden mellan
Gbg och Sthlm med SJ varierar med uppehållsbilden. Dessutom har bytestiden inte räknats
in i relationen Halmstad-Sthlm via Gbg eller Varberg-Sthlm via Gbg.



Bredband
Bredbandstäckningen i Halland är något sämre än riksgenomsnittet och Halland hamnar på en 13:e plats bland
övriga län 2016. Av befolkningen i Halland hade år 2016 61 procent tillgång till bredband med en
överföringshastighet på minst 100 Mbit per sekund jämfört med Sveriges 66,4 procent. Halland har ändå från 2015
haft den bästa utbyggnadstakten jämför med övriga län 9 procent (Sverigesnitt 5,6 procent). Bland arbetsställena
hade 54 procent tillgång till minst 100 Mbit per sekund jämfört med Sveriges 59 procent. Tillgång till fiber skiljer sig
fortfarande mellan glesbebyggt respektive tätbebyggt i Halland.



Bredband efter kommun
Tillgången till fiber varierar mellan kommunerna i Halland.
Bland kommunerna är bredbandstillgången via fiber bäst i
Varbergs och Halmstad kommun. Utbyggnadstakten från
2015 har varit högst i Hylte kommun och Falkenbergs
kommun.



Pendling
Pendlingsstatistiken visar att drygt 47 000 personer pendlade
över länsgränsen under 2015. 32 400 personer pendlade ut från
Halland till andra län och flest pendlar till Västra Götaland samt
Skåne län. 14 500 arbetspendlade till Halland där flest personer
kommer från samma län. Utvecklingen från år 2008 visar att
inpendlingen ökat mer än utpendlingen, 18 respektive 8,4
procent vilket tyder på en starkare arbetsmarknad över tid i
Halland. Flest utpendlare över kommungräns har Kungsbacka
(21 800) följt av Halmstad (7 000) och Varberg (6 900). Varberg
tillsammans med Falkenbergs kommun har också haft den största
ökningen av inpendlingen procentuellt sett.



Pendlingsförändring 1990-2015
Arbetspendlingen har ökat i omfattning under de senaste 25 åren. Både den kortväga pendlingen över
kommungräns som den långväga över lokala arbetsmarknadsregioner har ökat enligt studier från flera
Långtidsutredningar i Sverige. Den ökade arbetspendlingen över kommun- och länsgräns har lett till att allt
större områden knyts samman till sammanhängande arbetsmarknadsregioner. Investeringar i
infrastruktur/kollektivtrafik är också något som givit stimulans för denna utveckling och Hallands ökning av in
och utpendling kan ses i ljuset av den växande integrationen med närliggande större regioner, främst Göteborg.

Motsvarande utveckling finns i det förstorade omlandet till Göteborg exempelvis mot Borås men även
Mälardalsområdet. I flera Norrlandslän har ökningen inte varit lika stor. Få och ytstora kommuner med låg
befolkningstäthet och långa avstånd till angränsande kommuner har inneburit att det är ungefär samma
arbetsmarknadsregioner där idag som för 25 år sedan.



Huspriser
2016 var medelpriset på småhus i Halland 3,1 miljoner kr. Det är högre än
riksgenomsnittets 2,8 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 riksgenom-snittet i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.
Småhusdefinition enligt SCB: Separat bostads-byggnad med 1-2 lägenheter för
permanent boende samt fritidshus.



Kollektivtrafikens marknadsandel
Enligt Kollektivtrafikbarometerns undersökning 2016 utgör kollektivtrafikens andel
av det totala resandet i Halland 12 procent mot Sveriges 19 procent.
Kollektivtrafikens genomsnittliga marknadsandel för deltagande organisationer
2016 är 19 procent, vilket är knappt oförändrat jämfört från föregående år.
Storstadslänen har störst marknadsandel medan Hallands andel liknar andra län
med samma kollektivtrafikstruktur.

(Vid tidigare årsrapporter från Kollektivtrafikbarometern har resultat för Stockholms
och Södermanlands län ingått. Detta gör att resultaten skiljer sig åt mellan åren och
det blir därmed inte längre möjligt att följa branschens nationella fördubblingsmål
framöver).



CO2-utsläpp
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 28 procent under perioden
1990 till 2014, från ca 2,1 till ca 1,5 miljoner
ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen av
växthusgaser från jordbruket minskade från
1990 till 2014 med 5 procent. Den stora
minskningen av växthusgaser inom
energiförsörjning beror till stor del på
biobaserade bränslen i fjärrvärmeverk.
Däremot har arbetsmaskiner svårt att sänka
utsläppen och har istället ökat med 20
procent sedan 1990.

Andel förnybar energi
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 2014 till 53 procent. I Halland uppgick andelen till 60 procent och i EU
16 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.



Studieförbund
Under år 2016 deltog i Halland 661 930 personer i studiecirklar, kulturprogram
och annan folkbildningsverksamhet. Det är en ökning med 12 procent sedan år
2004 men med en minskning med -8,7 procent från 2015. Över tid har Halland
haft en bättre utveckling än riksgenomsnittet förutom perioden 2012-2014.
Minskningen år 2007 kan förklaras av att en ny statlig fördelningsmodell
infördes enligt Folkbildningsrådet. Bland annat förtydligades riktlinjerna kring
Kulturprogramsverksamheten.

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 2 244 personer per
1000 invånare i studieförbundens verksamhet 2016. I Halland deltog 2 066
personer. Benägenheten att delta i studieförbundens aktiviteter var som lägst i
Stockholms- och Skåne län under 2016. Högst deltagande hade Gotland och
Västerbottens län.



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 Kulturdatabasen har Regional museiverksamhet minskat antalet besökare
med -1,3 procent, jämfört med 2015. Museiverksamhetens högre besöksantal 2014 och 2015
beror till största delen på nyinvigning av Hallands kulturhistoriska museum samt omfattande
pedagogisk verksamhet på kulturhistoriska museet.

Professionell scenkonst är den andra stora kulturverksamheten i länet med totalt 81 816
besökare på föreställningar, konserter och programaktiviteter 2016. Där ser vi också en
minskning med -11,6 procent sedan föregående år. Minskningen inom scenkonsten förklaras av
två stora evenemang som genomfördes 2015, Blanca körfestival och Falkenberg Pride som
lockade ca 10 000 besökare tillsammans.

I och med att det från år 2014 finns en samlad nationell biblioteksstatistik med en fast urvalsram
går det nu att beräkna riksnyckeltal för Sveriges offentligt finansierade biblioteksverksamhet. För
samtliga offentligt finansierade bibliotek i Halland var de fysiska besöken 2 690 856 och fysiska
lån 2 824 528 år 2016. Sedan föregående år har utlåningen minskat med -9,4 procent medan
antalet besökare ökat med drygt 41 300 eller 1,6 procent. En förklaring som Kungliga Biblioteket
ger för Sverige generellt är att samtidigt som antalet bibliotek minskar, minskar också antalet
fysiska besök, fysiskt bestånd, fysiska utlån och andelen av befolkningen som är aktiva låntagare.
Det som ökar är användningen av e-medier och aktiviteter på biblioteken.



Tillgång till sjukvård
Enligt Vårdbarometerns undersökning 2016 är det 84 procent av befolkningen
som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. I
samtliga regioner och landsting är det en klar majoritet som instämmer i
påståendet, där Kalmar, Halland och Jönköping har de högsta resultaten. Överlag
är det relativt små attitydskillnader i denna fråga mellan olika grupper av invånare.
I samtliga åldersgrupper är det minst 80 procent som upplever att de har tillgång
till den hälso- och sjukvård som de behöver. Personer som anser att de har dålig
eller mycket dålig hälsa har en lägre instämmande-grad, 65 procent. Kortare
väntetider uppges som en viktig faktor för att uppleva bättre tillgång till vård.



Tillgänglighet till livsmedelsbutik och vårdcentral
Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till
service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellerna
visar tillgänglighet till dagligvaruhandel samt vårdcentral med
utgångs-punkt i befolkningssiffror för året innan, andel
personer per intervall. I analysen beräknas det kortaste
avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 meters-
ruta till närmaste dagligvaruhandel.

År 2014 hade 90 procent av Hallands befolkning mindre än 5
minuters färdväg till den närmaste livsmedelsbutiken. 0,8
procent hade 10-30 minuters färdväg. 69 procent av
befolkningen i Halland når en vårdcentral på mindre än 5 min
och för 7 procent tar det 10-30 minuter att nå en vårdcentral.
Befolkningen i Hallands län har med andra ord en bättre
tillgänglighet till livsmedelsbutik jämfört med Sverige som
helhet både när det gäller intervallet mindre än 5 min och
intervallet 10-30 minuter. Mönstret är liknande för
vårdcentraler men här är det en lägre andel av befolkningen
som når en vårdcentral på mindre än 5 minuter.

Tillväxtanalys har analyserat utveckling och tillgänglighet för
ett urval av serviceslag under 2012-2014 i Sverige.
Utvecklingen visar att de fasta serviceställena har blivit färre
för de flesta serviceslag. Avregleringen på apoteksområdet
och vårdvalsreformen har dock inneburit att antalet
öppenvårdsapotek och vårdcentraler har ökat i antal under
den senaste treårsperioden och tillgängligheten till läkemedel
och vårdcentraler har därmed förbättrats i ett nationellt
perspektiv.


