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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 togs en Tillväxtstrategi för Halland fram 

under 2014 och den gäller fram till och med år 2020. Strategin togs fram och förankrades i en 

omfattande process och den bygger på en analys av Hallands utmaningar och möjligheter. 

Tillväxtstrategin pekar ut strategiska val 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. 

Tillväxtstrategin för Halland antogs av regionfullmäktige i oktober 2014 och enigheten var stor hos de 

förtroendevalda politikerna om vikten och betydelsen av Tillväxtstrategin för Hallands fortsatta 

utveckling. I december 2015 kompletterades strategin med ett tydligare fokus på social hållbarhet 

och under 2016 påbörjades ett arbete med att stärka det ekologiska perspektivet. 

För att nå målen i prioriteringarna behöver alla aktörer i Halland arbeta med frågorna tillsammans 

utifrån var och ens olika roller och uppdrag.  

Tillväxtstrategin följs upp årligen med syfte 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. 

Uppföljningen blir också ett viktigt inspel till mål- och budgetprocessen på Region Halland. 

I denna rapport beskrivs hur uppföljningen går till och här ges en sammanfattning av insatser samt 

resultaten från 2016. 

 

INLEDNING 
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Hur sker uppföljningen?
 

 

Under året har det kontinuerligt samlats in material till uppföljningen, såsom till exempel statistik, 

fördjupningar och rapporter. Materialet har analyserats och sammanställts. Resultatet 

kommuniceras via flera olika kanaler som på webben, konferenser och i ordinarie stödstrukturer 

och nätverk. 

 

Huvudindikatorer 

Målet med tillväxtstrategin är att Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och 

konkurrenskraftig region 2020 än 2014. Hur Halland utvecklas mot detta övergripande mål följs upp 

utifrån tre huvudindikatorer; inflyttning, lönesumman och förvärvsfrekvensen. Dessa 

huvudindikatorer speglar Hallands befolkningsutveckling, ekonomiska utveckling och 

sysselsättningsutveckling.  

För befolkningsutvecklingen har det inrikes flyttningsöverskottet valts eftersom det bäst avspeglar 

regionens attraktivitet i ett nationellt perspektiv. Den ekonomiska utvecklingen mäts genom att följa 

utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län (personer som har sitt 

förvärvsarbete i Hallands län, oberoende av var de är folkbokförda). Sysselsättningsutvecklingen 

mäts med förvärvsfrekvensen för både kvinnor och män, vilken definieras som andelen 

förvärvsarbetande av befolkningen i åldersgruppen 20 till 64 år. 

Indikatorerna är beroende av varandra. Flyttningsöverskottet från övriga Sverige är ett uttryck för 

Hallands attraktivitet för boende, men påverkas också av arbetsmarknadens utveckling. Hallands 

ekonomiska utveckling, uttryckt som den totala lönesumman, påverkas av att regionens folkmängd 

växer, av näringslivets ekonomiska tillväxt och antalet förvärvsarbetare. Arbetsmarknadens 

utveckling, slutligen, påverkas dels av att den växande befolkningen leder till ökad efterfrågan på 

varor och tjänster och dels av att näringslivet växer och stärker sin konkurrenskraft på nationella och 

internationella marknader. 

Huvudindikatorerna kompletteras med ytterligare indikatorer. Detta eftersom det inte finns någon 

enskild indikator som beskriver regionens utveckling.  

 

Kompletterande indikatorer 

Regional utveckling är en komplex process där en mängd olika faktorer samverkar, vilket gör att valet 

av indikatorer får stor betydelse för resultatet och den bild av utvecklingen som målas upp. De 

indikatorer som följs upp bygger på: 

- relevans i förhållande till tillväxtstrategin 

- att de ska kunna ge ett stöd i vilka insatser som bör prioriteras 

- genomförbarheten (på kort respektive lång sikt) 

 

HUR SKER UPPFÖLJNINGEN? 
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Alla indikatorer kommer inte att vara möjliga att följa upp årligen. Det kan då handla om intervaller 

på två, tre eller fyra år. 

Hållbar tillväxt handlar om tre faktorer; ekonomiska, sociala och miljömässiga. Dessa faktorer ska 

också återspeglas i uppföljningen. Bland annat genom att all statistik där det är möjligt och relevant 

ska presenteras utifrån flera olika variabler såsom kvinnor/män, utrikes bakgrund, utbildningsnivå, 

områden etc.  

Vilka indikatorer som har använts, när statistiken finns tillgänglig samt vilka källor som ska användas 

finns i bilaga 1. Resultaten av dessa har sammanställts i fyra delrapporter, som finns att ladda ner 

från Region Hallands hemsida.  

 

Fördjupningar 

Årligen genomförs fördjupade analyser inom prioriterade områden, såväl kvantitativt som kvalitativt. 

Dessa fördjupningar kommer att komplettera de indikatorer som följs upp årligen. Under 2016 har 

det bland annat genomförts fördjupade analyser om flyttningar till och från Halland, om 

bostadsmarknaden, attraktiva stadsmiljöer och det har påbörjats en OECD-studie om Västsverige. 

 

Temarapporter 

Inom utpekade områden (hälsoinnovation, skog och trä, livsmedel, upplevelsenäringen, kulturella 

och kreativa sektorn samt Halland och EU2020-målen) tas det fram temarapporter med viss 

regelbundenhet. Dessa ingår också i uppföljningen. 

 

Övrigt material 

I uppföljningen kommer även övrigt material som producerats under året och som är relevant i 

förhållande till tillväxtstrategin att ingå. Till exempel den årliga sammanställningen till 

Näringsdepartementet om regionalt tillväxtarbete. 
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Vad har hänt under 2016?
 

 

2016 har varit ett intensivt år inom flera områden. Glädjande kan vi bland annat se att Halland har 

klättrat i rankningen av nordiska regioner med stor potential för tillväxt och utveckling. Det är 

State of the Regional-potential-index där Halland hamnar på 24 plats (plats 34 år 2010). Nedan 

berättas mer om läget i Halland och ett axplock av alla insatser som skett. 

 

En gemensam verksamhetsplan  

Kommunberedningen (ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Halland och 

de sex kommunerna i Halland) pekade för 2016 ut infrastruktur, bostäder och kompetens som viktiga 

fokusområden att kraftsamla tillsammans kring. Frågor som integration och den ojämlika hälsan 

skulle gå horisontellt genom fokusområdena.  

 

Regionbildningsfrågan 

Regeringen tillsatte en Indelningskommitté som skulle ge förslag på en ny indelning med betydligt 

färre och större län och landsting i Sverige. Denna kommitté hade ett intensivt arbete under 2016. 

Region Halland ställde sig positiva till att Sverige regionaliseras, men var kritiska både till 

grundantagandet att färre län och landsting skulle vara lösningen på Sveriges framtida 

samhällsutmaningar och till de kriterier som kommittén utgick ifrån i arbetet. I slutet av november 

2016 meddelade ansvarig minister för regionfrågan, Civilminister Ardalan Shekarabi, att det inte 

skulle bli några nya storregioner från år 2019. Regeringens samtal med oppositionen havererade och 

det fanns inte någon politisk majoritet att fortsätta arbetet. 

 

Komplettering – Ekologisk hållbarhet 

Under 2016 påbörjades ett arbete med att komplettera Tillväxtstrategin med att stärka upp 

perspektivet med ekologisk hållbarhet. Ett dialogunderlag togs fram och diskuterades med 

Tillväxtutskottet och med externa aktörer såsom samhällsplaneringschefer i kommunerna, 

näringslivsansvariga etc. 

 

Brysselkontoret – Småland Blekinge Halland South Sweden  

2016 ansökte Region Halland om att få gå med i Småland-Blekingesamarbetet. Ansökan godkändes 

och man har pekat ut tre fokusområden av intresse för samarbete; Tillämpad hälsoteknik, 

Bioekonomi och Grön Innovation samt Infrastruktur. Halland ingår i samarbetet från och med 1 

januari 2017 och det nya namnet blir då Småland Blekinge Halland South Sweden. 

 

OECD-studie för Västsverige 

En OECD-studie påbörjades för Västsverige och en första rapport publicerades i januari 2017 där de 

viktigaste politiska utmaningarna presenterades. Västsverige anses vara en innovativ och välmående 

region, men det har också vuxit fram ett mer segregerat samhälle, hälsan är ojämlik och det finns en 

VAD HAR HÄNT UNDER 2016? 
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matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter i att investera i 

människorna som bor här, i infrastrukturen och i ett hållbart samhälle. Utifrån de styrkor, svagheter 

och möjligheter som finns i Västsverige så växer det också fram en bild över de utmaningar vi står 

inför. Enligt OECD är det nödvändigt att arbeta med en inkluderande tillväxt och utveckling. Inte 

minst med tanke på det stora flyktingmottagandet de senaste åren. Vi står inför demografiska 

utmaningar där vi behöver fundera på hur framtidens välfärd ska finansieras och det finns även 

behov att hitta finansiella lösningar för hållbara transporter i regionen. 

 

Hög attraktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under målet ”Hög attraktivitet” ligger fokus på ökad nettoinflyttning, att fler människor väljer att 

flytta till och bosätta sig i Halland. Det underlättas genom att satsa på god tillgänglighet och goda 

boende och livsmiljöer. 

Huvudindikator: Flyttningsöverskott från övriga Sverige till Hallands län 

Mål: 1 200 personer per år 

Utfall (2015): 1004 personer 

 
Hittills har alltså inte målet nåtts utan istället sjunkit från år 2005. Flyttningsöverskottet har ändå 

varit positivt under årens lopp och år 2015 är det bara Stockholms, Skåne och Uppsala 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 efter 2010 är det omvänt förhållande. Under 2015 skedde dock 

den största folkmängdsökningen sedan 1973 (4119 personer) och den 31 december 2015 uppgick 
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befolkningen till 314 784 personer. I huvudsak är det invandringen som ligger bakom 

folkmängdsökningen. 

 

Inrikes flyttnetto efter län 2015 

 

För målet ”Hög attraktivitet” finns två strategiska val: 

 Halland, en region med god tillgänglighet 

 Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och 

livsmiljöer 

 

Halland, en region med god tillgänglighet 

Möjlighet till ökad rörlighet på arbetsmarknaden spelar roll som attraktivitetsfaktor och 

pendlingsrelationerna visar 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. Möjligheten ökar i och med öppnandet av järnvägstunneln i Hallandsåsen december 2015. 

Enligt restiderna 2016 så har tunneln definitivt bidragit till en kortare restid med tåg och fler antal 

dubbelturer mellan Halmstad och Helsingborg.  

 

Pendlingsstatistiken visar att drygt 45 900 personer pendlade över länsgränsen under 2014 (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 8,7 procent vilket motsvarar 3 600 

personer. Inpendlingen har ökat mer än utpendlingen till Halland. Flest utpendlare över 

kommungräns har Kungsbacka (21 000) följt av Halmstad (6 739) och Varberg (6 714). Varberg 
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tillsammans med Falkenbergs kommun har också haft den största ökningen av inpendlingen 

procentuellt sett.  

 

Resandet med kollektivtrafik i Halland ligger på 13 procent jämfört med Sverigesnittets 26 procent 

om vi tittar på kollektivtrafikens marknadsandel. Samtidigt ser vi att CO2-utsläppen från transporter 

inte sjunkit mycket sedan 1990, vilket till största delen förklaras av att Halland är ett transit län och 

inte på kollektivtrafikens marknadsandel. 

 

Bredbandstäckningen i Halland är betydligt sämre än riksgenomsnittet. 2015 hade 52 procent av 

befolkningen i Halland tillgång till bredband med en överföringshastighet på minst 100 Mbit per 

sekund, jämfört med Sveriges 61 procent. Bland arbetsställena hade 44 procent tillgång till minst 100 

Mbit per sekund, medan sverigesnittet låg på 53,5%. Tillgången till fiber varierar kraftigt mellan 

kommunerna i Halland. Bland kommunerna är bredbandstillgången via fiber bäst i Varberg och 

Halmstad kommun vilket också syns tydligt i deras olika distrikt. Positivt är att Region Halland 

genomfört upphandling av partner för bredbandsutbyggnad under 2016 samtidigt som sträckor för 

utbyggnad identifierats.  Beräknad starttid för utbyggnation är hösten 2016. Halland tillhör 

toppskiktet av landets regioner beträffande utbyggnadstakt, med en ökning på 30 procent de senaste 

fem åren. 

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet om god tillgänglighet  

I april beslutade regionfullmäktige om ett nytt trafikförsörjningsprogram, ”Kollektivtrafik för en 

hållbar utveckling, Halland 2035”. Tyngdpunkt i programmet ligger på ökad samplanering där 

kollektivtrafiken är en pusselbit i samhällsutvecklingen. Under 2016 har samplaneringaktiviteter 

påbörjats i form av Hede station och förberedelser för trafikstart på Markarydsbanan.  

I december 2015 startade Pågatågstrafik mellan Helsingborg och Halmstad med sju dubbelturer varje 

vardag samtidigt som tunneln genom Hallandsåsen öppnade. Detta har avsevärt ökat möjligheterna 

till arbetspendling mellan södra Halland och nordvästra Skåne. 

Region Halland är medlem i Regionsamverkan Sydsverige. I början av 2016 antogs ett gemensamt 

positionspapper för infrastruktur och transport ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. 

Positionspappret ger en gemensam syn på problem, utmaningar och prioriteringar för utveckling, 

skötsel och användningen av transportsystemet i Sydsverige.  

 
Region Halland har som en del av inriktningsplaneringen tagit fram en regional systemanalys för 

transportsystemet, ”Transportsystem för en hållbar regional utveckling – Halland 2035”. 

Framtagandet har skett i samarbete med kommunerna och i kontakt med grannregioner och 

Trafikverket. Analysen visar att fortsatt tillväxt i Sydvästsverige ger ett ökat resande längs hela 

Västkuststråket. 

I syfte att nå bredbandsmålet har Region Halland tagit ett övergripande ansvar och upphandlat en 

samarbetspartner (IP Only) för att åstadkomma en sammanhållen utbyggnad av bredband i länet. 

Målet med upphandlingen har varit att skapa ett partnerskap mellan privat och offentlig sektor som 

bidrar till att uppnå bredbandsmålen.  
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Resultatet av upphandlingen innebär att alla fastigheter (hushåll, fritidshus, företag) på landsbygden 

erbjuds fiber. Anslutningspriset är satt solidariskt till 19 900 kronor oavsett avstånd mellan den 

anslutna fastigheten och stamnätet. Samarbetspartnern har ambitionen att investera 1,5 miljarder 

kronor i Halland fram till 2020. Region Halland investerar cirka 100 miljoner. De regionala 

investeringarna ska koncentreras till områden där det inte finns ett kommersiellt intresse. I de delar 

av nätet som Region Halland investerar i blir regionen ensam ägare av nätet. I de delar 

samarbetspartnern investerar i blir de ägare. Genom avtal säkerställs de nationella kraven om 

robusthet, att nätet lever upp till aktuella standarder, klarar långsiktig drift och kravet om 

operatörsneutralitet. 

 

Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, 

boende- och livsmiljöer 

En stor boendedriven inflyttning till Halland sätter fokus på bostadsmarknaden vilket avspeglas i 

småhuspriserna. År 2015 var medelpriset på småhus i Halland 2,8 miljoner kr. Det är högre än 

riksgenomsnittets 2,5 miljoner kr och högre än de flesta län. Bland kommunerna i Halland är priserna 

högre än riksgenomsnittet i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.  

Samtidigt råder det bostadsbrist enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. Bedömningen är att det 

behöver byggas mer än 9 500 bostäder de kommande 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 ett problem idag och kan bli ett ännu 

större hinder för ungdomar som vill eller planerar att flytta till Halland. Bostadsbristen kan också 

hämma näringslivets möjligheter att rekrytera arbetskraft och därmed begränsa tillväxten.  I 

rapporten ”Bygga för tillväxt” som WSP utarbetat åt Region Halland tittar man på vilka 

regionalekonomiska konsekvenser olika nivåer av bostadsbyggande har för Halland. Analysen visar 

att hur många bostäder som byggs påverkar utvecklingen i termer av befolkning, sysselsättning, 

bruttoregionalprodukt och skatteintänkter. Bostadsbyggande är, enligt rapporten, ett verktyg för 

regional tillväxt och utveckling. 

Utsläppen av klimatgaser i Halland har minskat med 30 procent under perioden 1990 till 2013, från 

ca 2,3 till ca 1,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Störst minskning har skett inom energiförsörjning 

och den beror till stor del på biobaserade bränslen i fjärrvärmeverk. 

Under år 2015 deltog i Halland 725 200 personer i studiecirklar, kulturprogram och annan 

folkbildningsverksamhet. Det är en ökning med 133 700 personer sedan år 2004 eller 23 procent. 

Över tid har Halland haft en bättre utveckling än riksgenomsnittet förutom perioden 2012-2014. 

Efter år 2014 har antalet deltagare ökat i Halland. Enligt mätningar från Kulturdatabasen har Regional 

museiverksamhet minskat antalet besökare med -21 procent, jämfört med 2014. Professionell 

scenkonst är den andra stora kulturverksamheten i länet med totalt 92 505 besökare på 

föreställningar, konserter och programaktiviteter 2015. Där ser vi istället en ökning med 9 procent 

sedan föregående år.  

De senaste sex åren har omkring åtta av tio personer ansett att de har tillgång till den vård de 

behöver enligt Vårdbarometerns undersökning 2015.  År 2015 finns det en variation mellan 
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landstingen, från 70 procent i Jämtland och Dalarna till 86 procent i Jönköping. Halland hamnar på 83 

procent och i länet är det en något högre andel män än kvinnor som anser att de har tillgång till den 

vård de behöver. De som har dåligt hälsotillstånd, är ensamstående med barn, födda utanför Norden 

eller i åldern 50–59 år är de grupper som i lägst utsträckning anser att de har tillgång till den sjukvård 

de behöver. Kortare väntetider uppges som en viktig faktor för att uppleva bättre tillgång till vård. 

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet om attraktiva och socialt hållbara 

mötesplatser, boende- och livsmiljöer 

Under 2016 genomfördes en flyttstudie för att stimulera till en diskussion om hur Hallands 

boendeattraktivitet kan utvecklas. Studien drar slutsatsen att Hallands boendeattraktivitet har 

relativa styrkor i en boendemiljö som är barnvänlig och erbjuder trygghet, natur- och friluftsvärden. 

Relativa svagheter finns i karriär- och studiemöjligheter samt i en boendemiljö som erbjuder urbana 

värden.  

För att klara av de utmaningar som uppstår inom samhällsbygget i ett län som växer har Region 

Halland skapat en arena som syftar till att möjliggöra samplanering – Rum i Halland. Arenan ska bidra 

till att förbättra samordningen inom samhällsplanering och till åtgärder inom alla politikområden 

som är betydelsefulla för regional tillväxt och utveckling. 

Region Halland inledde ett samarbete med Västra Götalandsregionen, vilket ger de halländska 

kommunerna tillgång till kompetens- och projektplattformen ”Hållbart resande i Väst”. Det är en 

plattform som ska bidra till förändrade attityder och påverka beteenden, skapa incitament och 

åtgärder som stärker hållbara resor. Tillsammans med kommuner, Västra Götalandsregionen, 

Trafikverket, Västtrafik, Hallandstrafiken med flera är förhoppningen att öka andelen hållbara resor. 

Under 2016 togs det fram en ny kulturplan (2017-2020) i samverkan med de halländska kommunerna 

och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Dessutom har kulturdialoger förts 

med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och 

kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll.  

I januari startade Art Inside Out, som är en ny kulturinstitution och mötesplats för konstnärliga 

processer inom alla genrer och konstformer. 

Med utgångspunkt i den senaste befolkningsstudien har två regionala fördjupningsstudier 

genomförts under året, med temat socioekonomi samt tillit. Det har även genomförts lokala 

fördjupningar om trygghet och suicidtankar. 

På uppdrag av Regionstyrelsen har Lokala nämnder genomfört dialoger i Hallands samtliga 

kommuner om deras syn på hälso- och sjukvården. Dialogerna har förts med invånargrupper i 

olika skeden av livet. Resultatet från dialogerna utgör en del av ett omfattande underlag till 

arbetet med Hallands Hälso- och sjukvårdsstrategi. De faktorer som enligt dialogdeltagarna är 

grundläggande för en bra hälso- och sjukvård är bemötande, tillgänglighet, kompetens, 

kontinuitet och information. Totalt deltog 375 hallänningar i 24 dialoger. 

Det har också genomförts regionala konferenser kring social hållbarhet under året. Livsplats 

Sverige handlade om förebyggande hälsoinsatser. En annan konferens, som Region Halland 
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arrangerade tillsammans med länsstyrelsen och kommissionen för jämlik hälsa, berörde vad man 

lokalt och regionalt identifierat för hinder och möjligheter för en mer jämlik hälsa. 

 

Stark konkurrenskraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under målet ”Stark konkurrenskraft” ligger fokus på att det ska finnas goda förutsättningar att starta 

och utveckla företag, att det finns möjligheter att ta tillvara och utveckla innovationer, att ha goda 

kontakter med omvärlden, att det finns tillgång till utbildningar med såväl bredd och spets samt 

möjligheter till ett livslångt lärande. 

Huvudindikator: Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län 

Mål: Bland de tre bästa i Sverige 

Utfall (2014): Fjärde plats i Sverige (år 2005-2013) 

Målet är att utvecklingen av lönesumman per sysselsatt i Hallands län ska vara bland de tre bästa i 

Sverige. Halland klarar inte målet och hamnar på en fjärdeplats när vi tittar på förändringen från år 

2005 (Dock är det minimal skillnad från tredjeplats). 

I faktiska kronor har Halland en låg lönesumma i förhållande till andra län och det finns några troliga 

förklaringar. Länet har en stor utpendling av högavlönade och en stor inpendling av lågavlönade 

samtidigt som länet är väl representerat inom de areella näringarna och handeln (näringsgrenar som 

ofta erbjuder deltidsarbete och ungdomsjobb). Halland är också topp tre i landet när det gäller 

andelen egenföretagare (som ofta tar ut låga löner), bara Jämtland och Gotland har fler. Att 

lönesumman per sysselsatt dagbefolkning är låg kan alltså kopplas till ungdomsjobb, deltidsarbete, 

arbetspendling och en stor andel enskilda företagare.  
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För målområdet ”Stark konkurrenskraft” finns tre strategiska val: 

 Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande 

 Halland, en stark kunskapsregion 

 Halland, en region med goda kontakter med omvärlden 

 

Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat 

företagande 

I en jämförelse med övriga län står sig Halland mycket väl utifrån bruttoregionproduktens och 

sysselsättningens utveckling mellan åren 2007-2013. Tillväxt handlar dock snarare om att blir bättre 

på det man gör, det vill säga att öka produktionskapaciteten eller produktiviteten på sikt för att 

stärka konkurrenskraften.  

Halland har haft en bättre utveckling av bruttoregionprodukten per sysselsatt under hela perioden 

2000-2012 än riksgenomsnittet (Efter 2010 kan vi se försvagning av utvecklingen). Fluktuationer i 

produktiviteten påverkas på kort sikt av konjunktursvängningar men på lång sikt är det dock andra 

faktorer som driver produktivitetsutvecklingen. Ny och bättre teknik introduceras som effektiviserar 

arbetet, arbetskraftens kompetens ökas genom utbildning och erfarenhet och/eller arbetsintensiva 

och lågproduktiva verksamheter avvecklas eller utlokaliseras till utlandet och ersätts istället av mer 

högproduktiv verksamhet. För en fortsatt god produktivitetsutveckling måste Halland fortsätta 

arbeta med dessa tre faktorer.  
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Fortfarande kan vi se en förskjutning av sysselsättning från tillverkningsindustrin till offentlig och 

privat tjänstesektor. En förklaring till denna utveckling är produktivitetsförbättringar inom industrin i 

kombination med outsourcing av mindre kvalificerad produktion och ett ökat fokus på 

kärnverksamheten i industriföretagen. 

Den företagsstödjande sektorn i Halland har ökat mycket svagt under åren 2007-2014, dock är det 

positivt att så många nya företag startas inom denna sektor. Anledningar till att den 

företagsstödjande sektorn inte växer mer kan vara mognad eller attityd till att köpa tjänster i övriga 

näringslivet eller att det saknas tjänsteutbud inom vissa områden. 

Styrkeområdena Besöksnäring, Hälsoinnovation och Livsmedel har haft en god utveckling av antal 

sysselsatta (dagbefolkning) samt förädlingsvärdet jämfört med styrkeområdet Skog & Trä. Inom vissa 

delbranscher i de olika styrkeområdena vittnar man dock om att det pågår en stark 

strukturförändring i form av effektivisering, rationalisering och teknisk utveckling. Dessutom saknas 

relevant rekryteringsunderlag i Halland vilket enligt de själva hämmar tillväxten. Satsningarna som nu 

pågår och som sjösätts för de olika styrkeområdena kan vara i rätt riktning. 

Halland har avslutningsvis ett stabilt näringsliv med en liten känslighet för konjunktursvängningar 

jämfört med regioner med en större andel tillverkande industri. En jämförelse med närliggande 

regioner och Sverige visar att Halland har en god konkurrenskraft och tillväxt under perioden 2007-

2014. Men precis som i andra delar av Sverige är det flera av de klassiska tillverkningsbranscherna i 

Halland som krymper i antalet sysselsatta däribland skogs- och träindustrin. 

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet om innovation, förnyelse och ökat 

företagande 

Tillväxtdagen (mars) ändrar namn till Framtidsmaskinen och med ett större fokus på framtiden och 

ungdomarnas möjligheter till företagande och arbete. Dagen är ett samarrangemang mellan 

Halmstads Näringslivs AB, Ung Företagsamhet och deras regionala UF-mässa ”Entreprenörskap på 

riktigt”, Region Halland och de halländska kommunerna. 

Innovationssystem 

Under året har Region Halland, i samverkan med de företagsstödjande aktörerna, lagt grunden för 

ett generellt företags- och innovationsstöd som är långsiktigt finansierat. Stödet innehåller tre 

huvuddelar. Den första delen är ”Timbanken” som erbjuder halländska entreprenörer eller företag 

fem timmars kostnadsfri rådgivning hos upphandlade konsulter inom fem olika expertområden. En 

utvärdering genomfördes under våren 2016. Där konstaterades att stödet företrädesvis når små 

företag med en omsättning under 500 000 kronor, samt att 85 procent av kunderna är nöjda med 

stödet och tillskriver det en stor betydelse för deras företags utveckling. ”Timbanken” har 

ambitionen att vara ett verktyg för ökad jämställdhet. Kommunikationsmaterial och marknadsföring 

har därför genuscertifierats. Två områden är nya i ”Timbanken” inför 2017, hållbarhet och 

digitalisering. De övriga är affärsplan, ekonomi, marknad, ledning och produkt- och 

tjänsteutveckling. 

 

Marknadskompletterande finansiering är den andra delen i det generella företags- och 

innovationsstödet. Det består av Almis utbud av lån och bidrag i tidiga skeden samt 
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utvecklingscheckar och FoU-checkar för att stimulera till omställning och innovation i näringslivet. 

Efterfrågan på utvecklingscheckarna har varit hög medan det har krävts större insatser för att hitta 

målgruppen för FoU-checkarna. Även Almis övriga finansieringsinstrument och 

affärsutvecklingsprogram har efterfrågats i stor utsträckning under året. 

 

Den tredje delen i det generella innovations- och företagsstödet är affärsutvecklingsprogram för 

företag med tillväxtvilja. Under året har två sådana program drivits, ett för mindre företag och ett för 

större företag. Almi och Connect Väst har varit huvudmän för dessa program.  För insatser riktade till 

en särskild typ av företag eller bransch finns det specifika innovations- och företagsstödet. Region 

Halland har under året finansierat ett utvecklingsprojekt för att främja sociala innovationer. Inom det 

specifika innovations- och företagsstödet drivs flera projekt med inriktning på omställning i 

tillverkningsindustrin. Industriellt Utvecklingscentrum i Halland är huvudman för två EU-projekt 

riktade till industrin. ”Företagslyftet” ska stärka företagens konkurrenskraft genom förbättrade 

processer och produktionseffektivitet samt ”Marknadslyftet” som syftar till att stärka företagens 

förmåga att agera på en internationell marknad. 

 

Grön tillväxt 

Arbetet med ”Arena Grön Tillväxt” har utvecklats under året. Arenan är en länk mellan regioner, 

näringsliv, akademi, och offentlig sektor för att stödja utvecklingen av nya biobaserade produkter och 

tjänster. Initiativet finansieras med stöd från regionala strukturfondprogrammet. Exempel på insatser 

är Bioinnovation-projektet ”Förnybara former i hälso- och sjukvården” där sjukhus i Halland och 

Västra Götaland används som testmiljö för att utveckla cellulosa-baserade förbrukningsvaror som 

kan ersätta plast. I ”Arena Grön Tillväxt” har 89 företag fått stöd, 18 företag ingår i 

forskningssamarbeten och 8 företag har fått stöd att introducera för marknaden nya produkter. 

Ett samarbete har inletts mellan Region Halland och länsstyrelsen i Halland med att ta fram ett 

handlingsprogram för livsmedel. Arbetet genomförs i en bred dialog och med deltagande från parter 

i den halländska livsmedelskedjan; råvaruproducenter, förädlare, handel, restaurang och måltider, 

matupplevelseföretag, privata och offentliga organisationer med flera.  

Ett flertal insatser har också genomförts med koppling till styrkeområdet besöksnäring, såsom 

mat och hälsa, integration och mångfald samt kompetensförsörjning. 

 

Hälsoinnovation 

Under året har det EU-finansierade projektet ”HiCube behovsmotiverad hälsoinnovationsarena” - 

etablerats och genererat tio nya produkter och tjänster. Fokus har lagts på att utveckla metoder för 

test och utveckling inom vård och omsorg. Detta som ett led i att utveckla ”TestMiljö Halland”. 

Strukturer och juridiska avtal har tagits fram för ett tryggt och säkert genomförande av tester. För 

närvarande pågår fyra olika tester i ”TestMiljö Halland”. Tre inom äldreomsorgen och ett inom 

specialisttandvården.  

 

Ett annat fokusområde är utvecklingen av ett klusterinitiativ för att ytterligare stärka samverkan 

mellan näringslivet, vård och omsorg samt akademin. Under 2016 har Hälsoteknikcentrum engagerat 

15 företag och innovatörer i verksamheten. 



16 

Besöksnäringen 

I januari startade ”Destination Halland 2020”, ett treårigt EU-finansierat projekt med syfte att 

utveckla den halländska besöksnäringen. Projektet är ett led i det samverkansavtal mellan 

kommunerna och Region Halland som undertecknades i slutet av 2015.  

 

”Destination Halland 2020” arbetar med tre områden: Kunskap, Affärsutveckling och 

Kommunikation. Inom Kunskap utvecklas nya sätt att ta reda på besökares behov och vanor. Arbetet 

sker i samverkan med forskningsgruppen ETOUR vid Mittuniversitetet. Kunskapen om besökaren ger 

inspel till affärsutvecklingsprocesser, där företag och destinationer gemensamt utvecklar nya och 

förbättrade besöksmål. I fokus för området Kommunikation ligger nya moderna sätt att 

kommunicera för att åstadkomma fler besök från den internationella marknaden.  

 

Projektet har bidragit till en ökad synlighet på den internationella marknaden. Framförallt har 

”Kattegattleden”, Sveriges första nationella turistcykelled, varit föremål för internationella satsningar 

och uppmärksamheten kring leden har varit över förväntan. Bland annat har tre större pressresor 

genomförts med deltagare från Danmark, Norge och Tyskland samt ett större event med 

internationella resebloggare. 

 

Halland, en stark kunskapsregion 

I Halland var andelen studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2010/2011 och som 

påbörjat högskolestudier inom 3 år 37 procent mot Sverigesnittets 42 procent. Kvinnor har generellt 

en högre övergångsfrekvens än män. Drygt 43 procent av kvinnorna i Halland gick till högskolestudier 

inom 3 år medan andelen män uppgick till 32 procent (examensår 2010/2011). Övergångsfrekvensen 

är högst i Kungsbacka och Halmstads kommun och lägst i Laholm och Hylte. Övergångsfrekvensen har 

minskat både i Halland som i övriga Sverige under perioden. Minskningen gäller också för båda 

könen. 

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet om en stark kunskapsregion 

Skolfrågorna i Halland kommer att belysas ytterligare genom satsningen ”From Great to Excellent” 

inom 10 år. ”En Halländsk skola i världsklass”. Satsningen är ett regionalt samarbete mellan de 

halländska kommunerna, Region Halland och lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad i syfte att 

utveckla Halland till en stark kunskapsregion. Förhoppningsvis kommer denna satsning att ge 

långsiktiga positiva effekter för skolan i Halland. 

15 nya YH-utbildningar har beviljats i Halland. Halland ligger numera på 13:e plats i landet när det 

gäller YH-platser per capita.  

Digitala verktyg får en allt större roll. Tillgången till teknik är generellt stor på skolorna i Halland 

men det finns också stora skillnader inom och mellan skolor i hur de digitala verktygen används. 

Under 2016 startades projektet ”Digitalt lärande i skolan”, vilket drivs i samverkan mellan 

Högskolan i Halmstad och Region Halland. I projektet deltar samtliga halländska kommuner. 
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Halland, en region med goda kontakter med omvärlden 

Globaliseringen ses idag som en utmaning för flera länder och regioner med många dimensioner så 

som sammanväxande marknader och ekonomier, internationella avtal, arbetsmigration, utbyte av 

kultur och kunskap. Lägre kostnader för transporter men framför allt bättre informationsteknologier 

har förändrat näringslivet i grunden och skapat förutsättningar för helt nya kombinationer av 

verksamheter mellan och inom små och stora företag. Hallands varuexportandel av BRP år 2015 låg 

på 20 procent jämfört med år 2012.  

Värdet av varuexporten från Halland är dock relativt lågt. Enligt Business Sweden är Halland ett av de 

länen med minst varuexport. Halland ligger på 16 plats bland alla svenska län när det gäller 

exportvolym och är fortfarande relativt låg räknad per capita. Detta är en situation som 

förhoppningsvis håller på att förändras. I Halland finns det idag 1 490 exporterande företag, vilket är 

en ökning med över 14 procent sedan 2005. Ökningen har dock varit större om vi tittar på antal 

importföretag, 58 procent. I Halland är exporten också väl differentierad med en viss betoning på 

maskiner och träindustri. 

Till skillnad från många andra län och från landet i genomsnitt, bygger Hallands exportförsäljning till 

stor del på de små och medelstora företagens internationalisering. Detta skapar stabilare grund för 

länets utveckling och ger bättre utrymme för investeringar och nya arbetstillfällen på hemmaplan. 

Det är dock tjänsternas andel av den totala exporten som har blivit viktigare andelsmässigt sedan 

början av 2000-talet.  

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet om goda kontakter med omvärlden 
Under 2016 startade Regionsamverkan Sydsverige, med ett första möte under mars. 

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för regionalt utvecklingsansvariga i Sveriges 

sydligaste län (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland). Under året har 

positionspappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkare Sverige” tagits fram och där tydliggörs 

gemensamma prioriteringar inom infrastruktur och transport. Ett pågående arbete är bl.a. 

framtagandet av nya biljett- och betallösningar. Regionsamverkan Sydsverige har även börjat ta fram 

ett positionspapper inom kulturområdet. 

De senaste åren har Region Halland arbetat med tre spår med inriktning på export. Att slussa företag 

till ”Steps to Export” som Business Sweden erbjuder, samt två projekt som har drivits av Almi och 

Västsvenska Handelskammaren, bägge i samverkan med Business Sweden. Under 2016 har dessa två 

projekt utvärderats och en ny modell, baserad på bägge projekten, har arbetats fram för ett mer 

sammanhållet internationaliseringsprogram som kan erbjudas företagen i Halland under 2017. 

Programmet omfattar nätverksarbete, utbildningar, kontakter med de olika aktörerna samt möjlighet 

att få stöd kring en utvald marknad. 

Under året har det genomförts ett projekt som hette ”Bästa samverkansplatsen”. I denna ingick en 

utredning för att bättre kunna ta tillvara på civilsamhällets potential och kraft i det regionala 

utvecklingsarbetet. Syftet med utredningen var att lägga grunden inför en fortsatt dialogprocess 

och samverkan mellan civilsamhället och Region Halland, genom att ge förslag till hur detta 

skulle kunna utformas. Även två dialogmöten genomfördes med företrädare för civilsamhällets 

organisationer samt politiker och tjänstemän inom Region Halland. 
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I september stod Halland och Halmstad som värdar för den Västsvenska EU-konferensen. Årets tema 

var energi och klimat – Hur kan lokal och regional nivå bidra till en hållbar utveckling i EU? 

Konferensen lockade många deltagare från hela Sverige och gav möjlighet att nätverka, diskutera och 

få senaste informationen om EU:s möjligheter och utmaningar. 

Internationella projekt  
Som exempel på Hallands interregionala arbete kan nämnas ”Biogas 2020”, ett projekt som ska 

etablera en plattform för biogas tillsammans med partners i Öresund-Kattegatt-Skagerrack-området. 

I projektet ”GREAT” stödjs framväxten av en grön transportkorridor mellan Oslo och Hamburg genom 

att investera i tank- och laddningsstationer för hållbara drivmedel. Ett antal stationer kommer att 

uppföras i Halland. Falkenbergs kommun och Falkenberg Energi deltar i ”The Blue Move for Green 

Economy”, vilket främjar användningen av vätgas från förnybar energi. I ÖKS-projektet ”Green 

Building A-Z” är Alexanderssoninstitutet (Halländsk utvecklingsaktör lokaliserad i Varberg) 

koordinerande partner för Sverige och det huvudsakliga målet är att arbeta med energieffektivisering 

inom byggsektorn. 

 

 

Fler i arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under målet ”Fler i arbete” ligger fokus på att fler människor ska komma i arbete, speciellt när det 

gäller de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, men det handlar också om att kunna 

erbjuda barn och unga goda och jämlika förutsättningar. 

Huvudindikator: Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län 

Mål: Bland de tre högsta i Sverige 

Läge (2014): Högst i Sverige för män och för kvinnor 
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Andel förvärvsarbetande 20-64 år efter kön och utrikes bakgrund 2014 

EU

Halland

Sverige

Halland är det län som har högst förvärvsfrekvens i Sverige både för män som för kvinnor. År 2014 

var den 81,8 procent, för män 83 procent och för kvinnor 80 procent. Länet når målet i 

Tillväxtstrategin där länet ska vara bland de tre bästa i Sverige. Precis som i övriga Sverige är förvärvs-

frekvensen i Halland för personer med utrikes bakgrund betydligt lägre, både för kvinnor som för 

män. Dock är det positivt att förvärvsfrekvensen ökat framförallt efter 2009 för befolkningen med 

utrikes bakgrund. Det finns också inomkommunala skillnader i sysselsättningsgrad i Halland när vi 

tittar på distrikten. Flera distrikt i de norra delarna av Halland ligger över hallandssnittets 81 procent 

medan sydliga distrikt ligger under.  

 

Andel förvärvsarbetande 20-64 år efter kön och utrikes bakgrund 2014 

 

För målområdet ”Fler i arbete” finns tre strategiska val: 

 Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar 

 Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet 

 Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad 

 

Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar 

Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll1 har sjunkit i Halland sedan år 2002 både för barn med 

inrikes som med utrikes bakgrund. Dock ser vi en ökning det senaste året totalt sett och för barn med 

utrikes bakgrund en ökning mellan åren 2012 till 2014. Skillnaderna är också stora framförallt barn till 

                                                           
1
 Med ”ekonomiskt utsatta” menas hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med ”låg inkomst” 

menas lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med 

inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa 

utgifter definieras detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång 

under året. Med utländsk bakgrund menas minst en utlandsfödd förälder. Måttet är ett absolut mått till 

skillnad från det relativa mått som också används ibland. 
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föräldrar med utrikes bakgrund och barn till ensamstående föräldrar. Bland de halländska 

kommunerna har Hylte och Laholms kommuner en högre andel barn i utsatta hushåll än övriga 

kommuner. Den högre andelen hänger troligen ihop med flyktingmottagandet. I antal nyanlända som 

andel av kommunbefolkningen ligger Hylte högst bland länets kommuner.  

Övervikt och fetma hos barn är ett stort folk-hälsoproblem, som kommer att ge konsekvenser upp i 

vuxen ålder. Den övervikt som anläggs under förskoletiden har en stark tendens att kvarstå när 

barnen blir äldre och senare öka risken för diabetes, hjärtsjukdom och belastningsbesvär i 

rörelseapparaten. Förekomsten av övervikt har sjunkit både hos flickor och hos pojkar sen Hallands 

Tillväxtprojekts pilotundersökning 2007, vilket delvis är en del i en trend över landet, men delvis 

säkert även beroende på det fokus barnhälsovården, tack vare Tillväxtprojektet, haft på dessa frågor. 

Hylte samt Laholms kommun har lägst andel behöriga till gymnasiet vilket, de senaste åren, kan 

förklaras av att gruppen elever med okänd bakgrund (saknar personnr) ökat. Utifrån sina 

förutsättningar så presterar Hylte och Laholm väl gällande gymnasiebehörighet enligt Sveriges 

Kommuner och Landstings öppna jämförelser.  

Det är i sammanhanget oroväckande för den framtida kompetensförsörjningen att behöriga till 

gymnasiet sjunker i Halland precis som i övriga Sverige. Halland har dock en högre andel elever, både 

inrikes som utrikes födda, som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet och har så haft under 

hela perioden 2000-2015. Det är också fler flickor än pojkar som är behöriga till gymnasiet men vi ser 

en sjunkande trend för båda könen.  

Det sjunde målet i EU2020-strategin handlar om att reducera antalet tidiga skolavhopp i åldern 18-24 

år till under 10 procent fram till 2020. EU28 länderna ligger över målet om att minska antalet elever 

som i förtid avbryter sin gymnasieutbildning. Halland klarar målet totalt och för kvinnor men knappt 

för männen år 2014. Halland klarade inte målet under åren 2002-2009 men har sedan legat under 10 

procent åren 2010-2014. Halland ligger under såväl EU-snittet som Sverigesnittet. 

Andelen skolavhopp är generellt högre bland män än bland kvinnor och betydligt högre för elever 

med utrikes bakgrund, speciellt män. Skolavhoppen för elever med utrikes bakgrund har också varit 

högre över tid och dessutom ökat sedan år 2000. 

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet att erbjuda alla barn och unga goda 

och jämlika förutsättningar 

”Välmående ger resultat” är en hälsofrämjande utbildningssatsning i samarbete mellan bland annat 

Region Halland och kommunerna som knyter skolforskning närmre praktiken. Syftet är att öka lärares 

och elevers välmående och bidra till bättre prestationer i skolan. Under året har det påbörjats en 

utbildning för 32 processledare och Region Halland har samarbetat med länsstyrelsen för att utveckla 

materialet med hänsyn till genus och jämställdhet.  

 

Under året har Region Halland engagerat sig i projektet ”Utbildningspaket Skola Arbetsliv” för att 

bättre integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Projektet var ett samarbete mellan 

Skolverket, Högskolan i Halmstad och några av kommunerna. Under 2016 har de halländska 

kommunerna tillsammans med Region Halland även blivit beviljade socialfondsmedel för projektet 

”GPS – Halländsk vägledning i världsklass”. 
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Ett utvecklingsarbete med inriktning på hur man som pedagog kan främja barns psykiska hälsa har 

bedrivits inom förskolan i Hylte kommun. Lokala nämnden i Hylte har, i samverkan med kommunen 

och Region Hallands FoU-enhet, genomfört utbildning av pedagoger. Arbetet har resulterat i en 

forskningsartikel som även tryckts i en populärversion för att främja spridning. Avsikten är att 

arbetssättet ska spridas vidare till andra yrkesgrupper inom förskolan. 

 

Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet 

Matchningsgraden i Halland visar att kvinnor i högre utsträckning än män har ett arbete som 

motsvarar deras utbildning. Trenden är liknande för övriga län i landet. Enligt rapporten 

"Arbetsmarknadsintegration i Halland 2015" är personer med utrikes bakgrund sämre matchade än 

de med inrikes bakgrund med samma utbildningsnivå. Vidare är kvinnor med utrikes bakgrund bättre 

matchade än män med samma bakgrund och utbildningsnivå. Detsamma gäller för kvinnor med 

inrikes bakgrund.  

Graden av matchning varierar även efter födelseregion. Personer med utrikes bakgrund födda i 

Sverige är bättre matchade än personer födda Europa, vilka i sin tur är bättre matchade än personer 

födda utanför Europa. I Halland pågår flera matchningsprojekt för att knyta ihop arbetsgivares behov 

med nyanländas kompetens.  

Matchningsgraden lyfter ändå frågor kring Hallands framtida arbetsmarknad. Den tekniska 

utvecklingen med globaliseringens goda minne tydliggör också en målkonflikt mellan ekonomiska och 

sociala vinster. Omfattande automatisering av arbetslivet innebär att jobb kommer att försvinna. 

Detta förändrar även efterfrågan på arbetskraft och försvårar matchningen mellan arbetslivets behov 

och arbetskraftens kompetens om inte insatser görs. En dålig matchning på arbetsmarknaden 

innebär mer tids- och kostnadskrävande rekrytering, lägre produktivitet och högre arbetslöshet. 

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet om en god matchning av 

kompetens som behövs i arbetslivet  

Ett kompetensråd har bildats med representanter som har kunskap om kompetensbehov inom 

arbetslivet, olika utbildningsformer samt arbetsmarknadsinsatser. En dialogturné till olika 

utbildningsnätverk har genomförts för att diskutera behov av kunskapsunderlag. Rådet har 

genomfört workshops för att utveckla fokus för arbetet. Prioriteringar är analyser och prognoser 

samt attityder till olika yrken och utbildningar.  

 

Det skedde en nystart av ”Kompetensplattform Halland” under året. Syftet med den är att 

tillsammans med deltagande aktörer bidra till samverkan inom utbildningsplanering och 

kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Det görs genom att bland annat ta fram och sprida 

kunskapskapsunderlag inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet och att skapa 

samarbetsytor. Under våren arrangerade kompetensplattformen tillsammans med Svenskt Näringsliv 

ett seminarium om kompetensbehov i näringslivet utifrån olika branscher. Under hösten 

genomfördes ett liknande arrangemang med fokus på kompetensbehov i välfärdssektorn.  

För att stärka möjligheterna till livslångt lärande för individen och omställning för näringslivet 
har Region Halland arbetat med samverkan kring Yrkeshögskolan som utbildningsform. Länets 
kommuner har med stöd av regionen påbörjat en fördjupad samverkan kring behovsinventering 
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inför YH-ansökningar. Ett samverkansavtal mellan de kommunala YH-anordnarna har arbetats 
fram. 

 

Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande 

arbetsmarknad 

Positivt är att utanförskapet2 har en sjunkande trend som också kan ses i övriga Sverige och för 

befolkningen med utländsk bakgrund. Men fortfarande är utanförskapet högre bland befolkningen 

som har utrikes bakgrund, speciellt för kvinnor. En hög förvärvsfrekvens är en viktig faktor för ett 

inkluderande samhälle och det finns också samband mellan ohälsa och att stå utanför 

arbetsmarknaden över tid. 

I Skolverkets rapport 2014 "Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan" redovisas ungdomars 

etableringsstatus ett år efter man slutat gymnasiet med grundläggande behörighet. I enlighet med 

programtypernas syften är det betydligt vanligare att de som gått yrkesförberedande program har en 

etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter att ha slutat i gymnasieskolan, jämfört med dem 

som har gått studieförberedande program. Ett år efter gymnasieskolan är det allra vanligast att vara 

etablerad bland dem som har gått på ett mansdominerat yrkesförberedande program. Störst är 

andelen etablerade bland dem som läst fordonsprogrammet och byggprogrammet. Omkring hälften 

av de ungdomar som fått slutbetyg med grundläggande behörighet från dessa program hade en 

etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieskolan. Det kvinnodominerade 

yrkesförberedande program som har störst andel etablerade efter ett år är omvårdnadsprogrammet: 

38 procent i Halland mot rikets 35 procent. I Skolverkets redovisning sekretessbeläggs uppgifter som 

baseras på färre än 10 elever vilket påverkar livsmedelsprogrammet samt International 

baccalaureate i Halland. 

Hallands län är ett av de län i Sverige som har lägst arbetslöshet. År 2015 låg andelen arbetslösa av 

den registerbaserade arbetskraften på 6,2 procent mot Sveriges 7,8.  

Halland har också en lägre ungdomsarbetslöshet (18-24- åringar) än Sverigesnittet, 10 procent mot 

Sveriges 13 procent. Arbetslösheten är också högre bland män än bland kvinnor. En förklaring kan 

vara att män oftare arbetar i konjunkturkänsliga branscher som industrin medan kvinnor oftare 

återfinns i offentlig sektor.  

Kungsbacka och Varbergs kommuner utmärker sig med en mycket låg arbetslöshet både i åldern 16-

64 år och i åldern 18-24 år ungdomsarbetslöshet. Notera att Halland inte är tillbaka på de 

arbetslöshetsnivåer länet hade innan konjunkturnedgången 2008/2009. 

 

Exempel på insatser under året som stödjer målet om en öppen, jämställd och 

inkluderande arbetsmarknad 

Ett samverkansforum för ökad integration och inkludering startas av Hallands kommuner, 

Länsstyrelsen och Region Halland. I gruppen sitter chefer och tjänstepersoner med strategiskt ansvar 

                                                           
2
 Det åttonde målet i EU 2020-strategin handlar om utanförskap. EU mäter med mer ekonomiska mått 

medan Sverige valt att se till andelen av befolkningen i åldern 20-64 år som står utanför 

arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna (exklusive heltidsstuderande). 
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för integrationsfrågan inom respektive organisation. Bland annat har man arbetat med att ta fram en 

åtgärdsplan för bättre inkludering av utrikesfödda. Utöver det har Region Halland och länsstyrelsen 

arrangerat ett bredare Integrationsråd med representanter från offentlighet, civilsamhälle och 

näringsliv. Under mötet behandlades bland annat validering, entreprenörskap, snabbspår och språk. 

Språkpraktik är en satsning som genomförts under året på Katrinebergs och Löftadalens 

folkhögskolor och målgruppen är asylsökande läkare och tandläkare. Ambitionen var att kombinera 

svenskautbildning och praktik för att ge deltagarna möjlighet att snabbare bli en tillgång i den 

halländska vården.  

 

Under året har en analys av sociala risker kopplat till flyktingsituationen genomförts i regionen. 

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Halland och Polisen genomfört arbetet och tagit fram 

ett förslag på en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer att vara ett viktigt underlag i formandet av 

framtida regionala insatser inom integration.  

 

Region Halland har även finansierat ett flertal projekt under året som ska bidra till förbättrad 

integration. Ett exempel är ”Språkstart Halland”, med syfte att stimulera asylsökande och 

nyanlända barn och familjers introduktion i samhället och i svenska språket. Det är en 

samverkan mellan Region Hallands lokala nämnder, olika studieförbund och ett par kommuner. 

Satsningen är ett pilotprojekt som är tänkt att ligga till grund för ett bredare arbete för 

språkutveckling i Halland.  

 

I nära samarbete med länsstyrelsen har Region Halland arbetat fram en nuläges- och behovsanalys 

för en jämställd regional tillväxt. Analysen pekar ut två prioriterade områden. Att genomföra en 

orsaks- och konsekvensanalys av ojämställdhet och ojämlikhet utifrån ett livscykelperspektiv, samt 

att jämställdhets- och rättighetsintegrera finansieringen av regionala tillväxtmedel.  

 

Halland har en starkt könsegregerad arbetsmarknad. Skolväsendet är en nyckel för att bryta 

detta och motverka traditionella könsroller. Under året har ett flertal insatser genomförts för att 

jämställdhets- och jämlikhetsintegrera olika utbildningsmoduler i den regionala 

skolutvecklingssatsningen. Bland annat har projektet ”Välmående ger resultat” jämställdhets- 

och jämlikhetsintegrerats. Dessutom har Region Halland samverkat med Skolverket, 

länsstyrelsen, arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad för att säkerställa ett jämställdhets- 

och jämlikhetsperspektiv i utbildningssatsningen ”Studie- och yrkesvägledning i undervisningen”. 

Arbetet sker i nära samarbete med sakkunnig på länsstyrelsen.  

 

Region Halland utlyste under våren projektmedel för att ta tillvara idéer som möter 

samhällsutmaningar och prioriteringar i tillväxtstrategin rörande inkludering, jämställdhet och 

kompetensförsörjning. Utlysningen vände sig till aktörer inom regional utveckling i Halland. Totalt 

kom 59 projektansökningar in från ett fyrtiotal organisationer. Det stora intresset gjorde att 

Regionstyrelsens tillväxtutskott valde att anslå ytterligare 1,3 miljoner kronor till utlysningen, utöver 

de 5 miljoner som budgeterades initialt. Totalt beviljades 17 projekt medel.  
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Kommunikation av resultat 
 

 

Resultatet från de årliga uppföljningarna är intressanta såväl för Region Halland som för externa 

aktörer. Därför är det viktigt att resultatet från uppföljningarna kommuniceras till målgrupperna 

samt hur dessa kommuniceras. 

 

Digitalt 

På Region Hallands webbplats beskrivs det hur det går för Halland och resultaten från 

uppföljningarna presenteras och uppdateras efter hand. Statistiken från uppföljningen går även att 

hitta under ”fakta och statistik”, sorterade under respektive verksamhetsområde. Under 

samlingsnamnet ”Halland växer” beskrivs det gemensamma arbetet med tillväxt i regionen. Detta 

görs bland annat via artiklar och filmsnuttar. Flera olika kanaler används såsom Facebook, Instagram, 

Twitter och Nyhetsbrev. 

 

Konferenser 

En gång om året genomförs en Hallandskonferens för en bred målgrupp, där regional utveckling 

diskuteras. 2016 hölls denna konferens den 20 oktober i Tylösand. Vid konferensen deltog närmare 

180 personer från offentlig, ideell och privat sektor. De fick lyssna till nya studier och pågående 

arbete för ett mer attraktivt, konkurrenskraftigt och inkluderande Halland. Gästtalare var Staffan 

Lundin ”Blir världen bättre?” och Navid Modiri ”Allt är påhittat”. Stor medial uppmärksamhet fick 

Region Hallands nya flyttstudie och utbyggnaden av bredband i Halland. 

 

Samverkansforum 

Resultatet från uppföljningen kan användas och kommuniceras i flera olika samverkansforum inom 

en bredd av verksamhetsområden. Viktiga samverkansforum för Region Halland och kommunerna är 

Kommunberedningen, Chefsgrupp Halland och de strategiska grupperna som finns inom ett flertal 

verksamhetsområden. 

 

KOMMUNIKATION AV RESULTAT 


