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Regionalt tillväxtarbete i Halland
Det halländska tillväxtarbetet formuleras och genomförs i ett strategiskt ramverk som
beslutas på nationell och europeisk nivå. På europeisk nivå finns Europa 2020, EU:s
strategi för tillväxt och sysselsättning, och på nationell nivå finns Strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Dessa strategiers inriktningar är
vägledande för det regionala tillväxtarbetet i Halland.
Hallands regionala utvecklingsstrategi är Halland - Bästa Livsplatsen 2005-2020.
Bästa livsplatsen konkretiseras i Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Där anges tre
mål, åtta strategiska val och 30 prioriteringar. Tillväxtstrategin är väl förankrad hos
kommuner och andra aktörer i Halland och är plattformen för det regionala
tillväxtarbetet.
Tillväxtstrategin antogs i regionfullmäktige 2014 och kan kompletteras årligen. Under
2017 kompletterades strategin med ett förstärkt klimat- och miljöperspektiv.
Kompletteringen innebär två nya prioriteringar: En koldioxidneutral ekonomi
och hållbar resurshantering samt Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria
transporter. De nya priorteringarna stärker upp tillväxtarbetet inom områdena grön
omställning, koldioxidneutral ekonomi, hållbar resurshantering, förnybara energikällor
och energieffektivisering. Kompletteringen har utarbetats i bred dialog med aktöreri
länet, bland andra länsstyrelsen.
Tabell: Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 - mål, strategiska val och prioriteringar
Mål

Strategiska val

Prioriteringar

Halland, en region med god tillgänglighet

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

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

Regionförstoring söderut och norrut
Samplanering mellan politikområden
Infrastrukturbehov för näringslivet
God tillgång till bredband
Attraktiva stadsmiljöer
Livsmiljö på landsbygden
God och jämlik samhällsservice
Utjämna hälsoskillnader
Kultur för ett socialt hållbart samhälle
Koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering
Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter
Regionalt innovationssystem
Innovationsupphandling
Halländska styrkeområden
Forskning och utveckling i företag
Omställning och förnyelse i företag
Entreprenörskap

Stark konkurrenskraft
Halland, en stark kunskapsregion

Högre studier och yrkesstudier som ett naturligt val
Halland i framkant avseende senaste tekniken

Halland, en region med goda kontakter med
omvärlden

Halland erbjuder alla barn och unga goda och
jämlika förutsättningar

Fler i arbete

Strategiska allianser
Fler och växande internationella företag
God internationell tillgänglighet
Ökad kännedom om Hallands attraktivitet

En god start i livet
Alla elever ska fullfölja grund- och gymnasieskolan
Barn och ungas entreprenöriella kompetenser

Halland erbjuder god matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet

Regional struktur för matchning mellan arbetsmarknad och utbildning

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

En jämställd arbetsmarknad
Anställningsbarhet hos invånare långt från arbetsmarknaden
Social innovation och socialt företagande

2

Tillväxtstrategins mål och strategiska val kopplar till regeringens prioriteringar för den
regionala tillväxtpolitiken. Tabellen nedan visar hur tillväxtstrategin svarar upp mot
den nationella strategins prioriteringar.
Tabell: Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 och dess kopplingar till den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Tillväxtstrategin för Halland
Mål

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft

Strategiska val
Halland, en region med god tillgänglighet

Hög attraktivitet

Prioritering 2: Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Halland, en region som erbjuder attraktiva och
socialt hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer
Halland, en region som stimulerar till innovation,
förnyelse och ökat företagande

En hållbar tillväxt
och utveckling i
länet
Stark konkurrenskraft

Halland, en stark kunskapsregion
Halland, en region med goda kontakter med
omvärlden

Halland
Bästa livsplatsen
RUS

Prioritering 1: Innovation och företagande

Prioritering 3: Kompetensförsörjning
Prioritering 4: Internationellt samarbete

Halland erbjuder alla barn och unga goda och
jämlika förutsättningar
Fler i arbete

Halland erbjuder god matchning av kompetens
som behövs i arbetslivet
Prioritering 3: Kompetensförsörjning
Halland, en region som har en öppen, jämställd
och inkluderande arbetsmarknad

Samordning av regionalt tillväxtarbete
Tillväxtstrategin är en strategi för hela Halland. För att genomföra strategin krävs
kommunikation, dialog, samverkan och samhandling mellan en rad olika aktörer. I det
arbetet har Region Halland en drivande och samordnande roll.
För samverkan mellan Region Halland och de halländska kommunerna finns
Kommunberedningen, vilket är en del av Region Hallands politiska organisation.
Kommunberedningen är ett organ för information, samråd och samverkan mellan
regionen och de halländska kommunerna. Dess sammansättning, uppgifter och
arbetsformer regleras i en överenskommelse mellan parterna. Kommunberedningen
består av 16 ledamöter, fyra utses från regionstyrelsen och två från respektive
kommun. Regionstyrelsens ordförande är även ordförande i beredningen.
Kommunberedningen kan besluta om rekommendationer till Region Halland och
kommunerna men kan inte fatta formella beslut som binder parterna. Gruppen tar
årligen fram en verksamhetsplan för att ge samverkan mellan region och kommun i
länet en riktning. Verksamhetsplanen tar utgångspunkt i tillväxtstrategin och har
under 2016-17 inriktats på infrastruktur, boende och kompetensförsörjning.
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På tjänstemannasidan finns Chefsgrupp Halland som är beredande till
Kommunberedningen. Gruppen består av de halländska kommuncheferna och leds
av regiondirektören. Under Chefsgrupp Halland finns i sin tur ett antal undergrupper,
så kallade strategiska grupper. Under 2017 har följande strategiska grupper varit
aktiva:
- Samhällsbyggnad
- Näringsliv
- Kultur
- Skola och utbildning
- Socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
- Integration
- Digitalisering

I de strategiska grupperna möts tjänstemän från Region Halland och kommunerna
regelbundet för att ge varandra information, samverka och driva på tillväxtstrategins
genomförande. Kopplat till vissa strategiska grupper finns även taktiska grupper.
Fondsamordning
Västsveriges strukturfondpartnerskap har till uppgift att prioritera
regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden i
Västsverige. I partnerskapet finns representation från ett flertal olika organisationer.
Både Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län har utsedda ledamöter.
I Västsverige finns ett utvecklat fondsamordningsarbete som resulterat i flera
samordnade utlysningar inom områden gröna näringar och digitalisering i små och
medelstora företag. Arbetet sker inom ramen för en fondsamordningsgrupp som
utarbetar förslag till utlysningar inom respektive program för att gemensamt förstärka
effekterna mot målen i Europa 2020, nationella strategin samt regionala tillväxtmål i
Västra Götaland och Halland. Gruppen består av representanter för Västra
Götalandsregionen och Region Halland, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet samt
länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län.
Regionsamverkan Sydsverige
Region Halland är medlem i Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för
regionalt utvecklingsansvariga i Sveriges sex sydligaste län (Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland). Syftet med regionsamverkan är att utveckla
samarbetet mellan medlemmarna och därmed bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling i Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige ska vara till nytta för invånarna. Bland annat genom att
minska administrativa gränsers negativa effekter, det ska vara enkelt att söka
sjukvård i ett annat län och det ska vara smidigt att ta sig runt i södra Sverige med
kollektivtrafik. Under 2017 har det positionspapper om infrastruktur och transport,
som togs fram under föregående år, konkretiserats. I det uppdaterade dokumentet
Sydsvenska prioriteringar har Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och
Halland enats om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens
4

kommande planer. Regionsamverkan Sydsverige arrangerade också ett seminarium
om hur regioner kan jobba med arbetsmarknadsfrågor vid Almedalsveckan 2017.
En handlingsplan för 2018 har utarbetats som omfattar åtgärder inom regional
utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Prioriteringar
2018 är bland annat försöksverksamhet inom arbetsmarknad och
kompetensförsörjning, infrastruktur samt samverkande biljett- och betallösningar
inom kollektivtrafiken i Sydsverige.
Med blicken mot 2035 och en ny regional utvecklingsstrategi
Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin Halland - Bästa Livsplatsen 2005-2020
löper ut om två år. Därför har frågan om hur den regionala utvecklingen i länet efter
år 2020 ska drivas lyfts i kommunberedningen under 2017. De inledande samtalen
har kretsat kring delaktighet, ägarskap och genomförandekapacitet. Ett analysarbete
har också påbörjats. Processen med att ta fram den nya strategin kommer i bred
bemärkelse att starta upp efter valet 2018.
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Återrapportering 1 – sammanfattning av verksamheten inom regional
tillväxt
I återrapportering 1 sammanfattas det regionala tillväxtarbetet i Halland 2017 utifrån
de fyra prioriteringarna i den nationella strategin – Innovation och företagade,
Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt
samarbete. Fokus ligger på de viktigaste resultaten och prioriteringarna under året.

Innovation och företagande
I Tillväxtstrategin för Halland har två strategiska val bäring på innovation och
företagande i den nationella strategin. Dessa två är att stimulera innovation, förnyelse
och ökat företagande, samt att ha goda kontakter med omvärlden. Utifrån dessa
strategiska val driver Region Halland ett långsiktigt arbete för att utveckla
innovationssystemet, öka internationaliseringen i näringslivet samt utveckla de tre
prioriterade halländska styrkeområdena.
Innovationssystem
Tillväxtarbetet i Halland ska stimulera innovation, förnyelse och ökat företagande. De
senaste åren har Region Halland stegvis utvecklat ett generellt företags- och
innovationsstöd. Under 2017 har stödet konsoliderats. Inriktningen framåt är att driva
det generella stödet med nuvarande struktur. Stödet innehåller tre delar; Timbanken,
Marknadskompletterande finansiering samt Affärsutvecklingsprocesser.
Timbanken erbjuder fem timmars kostnadsfri rådgivning till företag och
privatpersoner som vill starta företag. Rådgivning ges inom sju olika
kompetensområden: affärsplan, ekonomi, marknad, ledning, produkt- och
tjänsteutveckling, hållbarhet och digitalisering. Under 2017 har marknaden kunnat
välja mellan 50 upphandlade konsulter inom de sju områdena.
Region Halland vill betona betydelsen av ett företagsstöd som ger lika förutsättningar
oavsett kön eller etnisk bakgrund. Därför ingår en obligatorisk utbildning i
jämställdhet för Timbankens konsulter. Timbanken har också ett genuscertifierat
kommunikationsmaterial och en särskild satsning för att nå ut till
underrepresenterade målgrupper har genomförts. Under 2017 har även en
kundresekartläggning tagits fram, vilken tecknar en bild av kundernas kontaktpunkter
och interaktioner med de tjänster som erbjuds inom det generella innovationsstödet.
Utifrån denna har förbättringspotentialer identifierats kring kommunikation och
ansökningsförfarande. Kartläggningen formar ett underlag till en ny
kommunikationsstrategi för hela det generella innovationsstödet.
Den andra delen i det generella stödet är marknadskompletterande finansiering.
Navet här är Almi Företagspartner. Utöver deras låneverksamhet handlägger Almi
utvecklingscheckar respektive FoU-checkar. Utvecklingscheckar ger företag ett
bidrag på max 100 000 kronor medan en FoU-check som mest kan ge 250 000
kronor. Företag medfinansierar dessa checkar med 50 procent. FoU-checkar
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används företrädesvis till att köpa tjänster från forskningsinstitut.
utvecklingscheckarna är spridningen större avseende val av konsultinsats.

Bland

Efterfrågan på utvecklingscheckar är hög medan FoU-checkar har haft svårare att nå
ut. Detta beror på att företagen i Halland är små och saknar en tradition att ha
kontakt med akademin. För att stärka banden mellan mindre företag och forskning
driver Industriellt UtvecklingsCentrum Halland projektet Industriell Dynamik. Projektet
faciliterar kontakter med forskningsinstitut och gör en översyn av ett företags behov.
Industriell Dynamik är en brygga till vidare och större FoU-investeringar i företag.
Under året har 80 företag fått utvecklingscheckar och nio företag har beviljats FoUcheckar i länet.
För företag i behov av riskkapital finns Almi Invest Väst. Under 2017 genomförde
bolaget tre investeringar i länet. Samverkan mellan Almi Företagspartner och Almi
Invest Väst är väl utvecklad. Något som varit betydelsefullt för att nå ut till halländska
företag.
Den tredje delen i innovations- och företagsstödet är affärsutvecklingsprogram för
företag med tillväxtvilja. 2017 har två program rullat. Almi har drivit ett för mindre
företag och Connect Väst ett för lite större företag. 17 företag har genomgått Almis
program och 20 företag har genomgått Connects acceleratorprogram eller genomfört
en språngbräda.
Sociala innovationer
En social innovation är en innovativ tjänst, produkt eller process som möter en
samhällelig utmaning. Erfarenheter visar att så kallade samhällsentreprenörer inte
känner sig hemma i befintligt företags- och innovationsstöd. Det är bakgrunden till ett
nytt EU-projekt som beviljades i december 2017. Projektet ska de kommande åren
utveckla strukturen för att främja sociala innovationer i Halland. Det drivs av
Coompanion Halland som även har ett regionalt uppdrag att vara rådgivare till sociala
företag.
Internationalisering
Flera aktörer arbetar med internationalisering i Halland. Business Sweden erbjuder
Steps to Export och har genomfört olika seminarium för att höja kunskapsnivån i
näringslivet. Region Halland samverkar med Västsvenska Handelskammaren, Almi
Företagspartner och Business Sweden i ett exportprogram som omfattar
nätverksarbete, utbildning, kontakter samt stöd kring en utvald marknad. Programmet
är tvåårigt och omfattar 40 företag. Vidare driver Industriellt UtvecklingsCentrum
Halland projektet Marknadslyftet för att öka exportförmågan inom
tillverkningsindustrin och inkubatorn High Five driver Digiboard, ett projekt som vill
bidra till internationalisering genom digitalisering.
Styrkeområden
Tillväxtstrategi för Halland pekar ut tre regionala styrkeområden, Grön tillväxt,
Hälsoinnovation och Besöksnäringen. Ett styrkeområde är ett tematiskt område där
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näringsliv, forskning, offentlig sektor och andra aktörer möts och tillsammans
utvecklar nya lösningar på marknadsbehov och samhällsutmaningar.
Grön tillväxt
Branscherna inom jord, skog och vatten i Halland behöver förnyas och öka sitt
förädlingsvärde. Därför behövs en fungerande strukturer där aktörer kan samverka i
ett innovations- och utvecklingsarbete.
2017 har varit projektet Arena Grön Tillväxt sista år. Arenan är en länk mellan
regioner, näringsliv, akademi, och offentlig sektor och stödjer utveckling av nya
biobaserade produkter och tjänster. Under året har mycket energi lagts på att ta fram
en plan för hur arenan ska drivas vidare efter projektet avslutats. Utöver det har flera
insatser genomförts, exempelvis Förnybara former i hälso- och sjukvården där
sjukhus i Halland och Västra Götaland används som testmiljö för att utveckla
cellulosabaserade förbrukningsvaror som kan ersätta plast. En ytterligare insats är
test av nya ytbehandlingar av träfasader med syfte att stärka trä som byggmaterial.
Sammantaget har 127 företag fått stöd, 20 företag har ingått i forskningssamarbeten
och elva företag har fått stöd att introducera nya produkter genom Arena Grön
Tillväxt.
Livsmedel är en del av styrkeområdet Grön Tillväxt. Under 2017 togs ett
handlingsprogram för livsmedel fram i samarbete mellan länsstyrelsen och Region
Halland. Framtagandet skedde i bred dialog med hela halländska livsmedelskedjan;
från råvaruproducenter till matupplevelseföretag. Dialogen avslutades med ett
handslag där aktörerna manifesterade ett gemensamt ansvar för genomförandet av
programmet. Programmet pekar ut fyra områden; Från vara/tjänst till konsument,
Samverkan i nya eller etablerade former, Offentlig sektor som kund och Lokala
producenter som leverantör och kompetens.
Avseende projekt och insatser relaterat till livsmedel har ett innovationskluster bildats
med föreningen Signerat Halland som bas, vilka fått ett EU-projekt (Hallands
Matgille) beviljat. Projektet ska stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan
hos halländska livsmedelsföretag. Ett annat projekt mellan Hushållningssällskapet
Halland och Högskolan i Halmstad låter utrikes födda få möjlighet att arbeta i de
gröna näringarna. Region Halland har också startat upp ett ESF-projekt inom
besöksnäringen där utbildningsinsatser och praktik skall rusta individer för ett arbete
inom besöksnäringen. Andra insatser har en koppling till styrkeområdet
Besöksnäringen. Ett exempel är lokala matproducenter som samlats under ett
gemensamt varumärke för att visa upp sig på bland annat skördemarknader. Region
Halland har också kopplat upp sig mot Visit Swedens satsning kring måltidsexport.
Besöksnäringen
Under 2017 har strukturen för utveckling av besöksnäringens tagit steg framåt. Ett
samverkansavtal mellan Region Halland och de halländska kommunerna ligger till
grund för arbetet. Utvecklingsresurser kommer från EU-projektet Destination Halland
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2020. Inom projektet har bland annat kunskap om turisten i Halland tagits fram i
samverkan med forskningsgruppen ETOUR vid Mittuniversitetet.
Region Hallands roll i styrkeområdet har utkristalliserats under året. Internationell
marknadsföring är den regionala funktion som efterfrågas av näringen och
kommuner. Utifrån behov på utvalda marknader - Norge, Tyskland och Danmark har Region Halland under 2017 samverkat med näring och kommuner för att utveckla
fler exportmogna besöksmål som kan marknadsföras internationellt. Arbetet har
bidragit till en ökad synlighet på den internationella marknaden. Inte minst har
Kattegattleden, Sveriges första nationella turistcykelled, varit föremål för en
internationell uppmärksamhet som varit över förväntan. PR-insatser har genererat ett
marknadsvärde av cirka 10 miljoner kronor.
Hälsoinnovation
Inom styrkeområdet har Hälsoteknikcentrum Halland en central roll för utveckling av
nya innovativa produkter och tjänster i samverkan mellan näringsliv, akademi, vård
och omsorg. Merparten av arbetet finansieras av EU-projektet HiCube
behovsmotiverad hälsoinnovationsarena. En stor händelse under året var den film
som Google lanserade på alzheimerdagen där Hälsoteknikcentrums projekt Bike
Around lyftes som en banbrytande innovation för området. Filmen har setts av 1,2
miljoner människor.
Sedan 2015 har 54 utvecklingsprojekt genomförts där företag, akademi samt vård
och omsorg har samverkat. Under 2017 har fjorton företag genomfört en
kompetenspanel där de möter personer med kunskap från vård och omsorgssektorn.
Erbjudandet Testmiljö Halland har utvecklats. Där kan företag testa sin produkt eller
tjänst med hjälp av validerade metoder. Under året har fem olika testprojekt
genomförts. Utöver ovanstående har Hälsoteknikcentrum också arbetat med 13 så
kallade demonstratorprojekt.
Ett arbete pågår för att säkra en långsiktig finansiering av verksamheten. Långsiktigt
ser Region Halland att Hälsoteknikcentrum har två tydliga roller. Den ena är en
stödjande roll för vård och omsorgsorganisationernas omställning mot mer moderna
arbetsmetoder, den andra är ett fortsatt fokus på innovationsstöd till företag som vill
utveckla nya tjänster och produkter inom hälsoområdet.

Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Som viktiga delar i att utveckla attraktiva miljöer och tillgänglighet ser Region
Halland, utöver tillgång till bra service, boende, infrastruktur och kollektivtrafik, även
insatser för en god och jämlik hälsa. I tillväxtstrategin har de strategiska valen en god
tillgänglighet och attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer
en stark koppling till den nationella strategins prioriteringar.
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Kollektivtrafik och infrastruktur
Utvecklingen av länets kollektivtrafik och infrastruktur bidrar till genomförandet av
tillväxtstrategin genom att skapa förutsättningar för större arbetsmarknader, ökad
tillgänglighet, ökad attraktivitet, bättre matchning och en hållbar samhällsutveckling.
Samplanering med Hallandstrafiken, kommuner, Trafikverket, grannregioner med
flera är en nyckel för en hållbar samhällsutveckling i länet.
Halland är ett starkt växande län och kollektivtrafikutbudet utökas därmed, främst
genom att den upphandlade trafiken i nord-sydlig riktning ökar.
Järnvägsförbindelserna bidrar till förstorade arbetsmarknader och en hög attraktivitet
i länet. Ett eftersatt underhåll på flera av banorna äventyrar kollektivtrafikens
attraktivitet och det finns behov av kapacitetshöjande åtgärder i länet. I Trafikverkets
förslag till nationell transportplan återfinns flera investerings- och
reinvesteringsåtgärder som kan vända utvecklingen. Kapaciteten och robustheten
behöver öka i närtid för att tillgodose resbehovet. Under året har ytterligare två nya
avgångar satts in under morgon och eftermiddag mellan Varberg och Göteborg, trots
att det redan är trångt på Västkustbanan.
För närvarande pågår arbetet med genomförandet av regionalt
trafikförsörjningsprogram Halland 2016–2019. Två större åtgärdsvalsstudier har
startats med en tydlig koppling till utvecklingen av kollektivtrafiken, för att ta reda på
vilka åtgärder som krävs i infrastrukturen. Den första studien avser de
länsöverskridande flödena till Göteborgsområdet, där tre stora transportförbindelser
(Västkustbanan, E6 och 158) utreds utifrån vad som behöver göras för att hantera
det ständigt ökande resbehovet. Den aviserade trafiken på Markarydsbanan utreds i
en annan åtgärdsvalsstudie och Region Halland och Laholms kommun har träffat en
avsiktsförklaring om samplanering för utvecklingen av de två planerade
stationsorterna Veinge och Knäred. Under kommande år behöver kapaciteten vid
Halmstad central utredas, som en följd av ökande och planerad trafik till, från och
igenom denna nod i järnvägssystemet.
I Halmstad har den nya stadsbussterminalen invigts i december, vilket är etapp två
av tre i att bygga ett modernt och samlat resecentrum. Ombyggnad av
järnvägsstationen utgör etapp tre och ligger några år fram i tiden. Även i Kungsbacka
och Varberg pågår arbete med nya stationsmiljöer. Hede station ska byggas om
under kommande år och i Varberg intensifieras arbetet med det nya dubbelspåret
och resecentrumet.
2017 har varit ett intensivt år där Region Halland har tagit fram och beslutat om
Regional infrastrukturplan 2018-2029 och parallellt spelat in synpunkter i
framtagandet av Nationell plan för transportsystemet för samma period. Region
Halland har yttrat sig över Trafikverkets planförslag och deltagit på remissmöten.
Region Halland är medlem i Regionsamverkan Sydsverige som gemensamt arbetat
fram sydsvenska prioriteringar till den nationella planen 2018-2029. Prioriteringarna
ska stärka hållbar utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och
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hela Sverige. Region Halland har lyft fram behovet av förbättrat underhåll, ökad
samplanering och investeringar i Västkuststråket gentemot Trafikverket och
Näringsdepartementet i deras arbete med att ta fram en nationell transportplan.
Regional infrastrukturplan 2018–2029 Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling
i Halland antogs av regionfullmäktige i november 2017 och har fokus på ökad
samplanering, hållbart resande och regional utveckling. Behovet av åtgärder i
Västkuststråket är särskilt prioriterat, på grund av en stark tillväxt i denna geografi.
Bredband
Region Halland har ställt sig bakom det nationella målet att 90 procent av Sveriges
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på 100 Mbit/sekund år 2020. Därför
antog Region Halland i december 2015 en regional bredbandsstrategi. Syftet är att
stärka hela länets förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter. Dess främsta
uppgift är att stimulera utbyggnad av fiber och strategin omsätts genom ett
partnerskap mellan Region Halland och en privat bredbandsaktör, IP-Only.
Partnerskapet representerar en modell som innebär att alla fastigheter på
landsbygden erbjuds fiber. Därför finns det numera konkurrens i delar av länet som
tidigare inte var kommersiellt intressanta. Modellen har motverkat en fragmenterad
utbyggnad och gett en hög avkastning på offentliga investeringar. Enligt Post- och
Telestyrelsens kartläggning som presenterades i maj 2017 har Halland den
snabbaste utbyggnadstakten i Sverige.
Under 2017 har mycket fokus lagts på samverkan. Bredbandsforum Halland är en
mötesplats för dialog och samverkan mellan region, kommuner, länsstyrelse och
marknadsaktörer. Här lyfts frågor och gemensamma prioriteringar görs. En sådan är
behovet av att öka anslutningsgraden och att bättre förstå skälen till varför
fastighetsägare väljer att tacka ja eller nej till erbjudande om fiberanslutning. I vissa
områden är det upp till 40 procent som avstår från anslutning. Därför har en studie
påbörjats för att öka kunskapen på området i ett samarbete mellan Region Halland,
Post- och Telestyrelsen samt nationella Bredbandsforum.
Vidare ingår Region Halland i Landsbygdsgruppen – för ett helt uppkopplat Sverige.
Det är en arbetsgrupp som tillsatts av nationella Bredbandsforum för att ta fram
förslag och exempel på framgångsfaktorer vid bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Arbetsgruppen ska särskilt beskriva hur kommersiella lösningar på landsbygden kan
möjliggöras. Gruppen lämnar sin slutrapport i februari 2018.
Jämlik hälsa
Ett kontinuerligt arbete för en god och mer jämlik hälsa är en prioritering i
tillväxtstrategin. I strategin lyfts vikten av goda och jämlika förutsättningar för barn
och unga samt en jämställd och inkluderande arbetsmarknad, vilket är
förutsättningsskapande för en mer jämlik hälsa.
Region Halland följer regelbundet den vuxna befolkningens hälsa genom
befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Data från den senaste studien har under året
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använts i olika fördjupnings- och analysarbeten. Bland annat projektet Från vaggan
till graven, en studie om ojämställdhet och ojämlikhet utifrån ett livscykelperspektiv.
Under 2017 har också förberedelsearbete genomförts för Hälsa på lika villkor 2018.
Region Hallands lokala nämnder finns i länets samtliga sex kommuner och har ett
särskilt ansvar att arbeta med frågor som rör jämlik hälsa och social hållbarhet.
Under 2017 har de lokala nämnderna genomfört ett dialogarbete med fokus på unga
och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor. Resultatet visar att det finns stora
utmaningar i arbetet med ungas psyksiska ohälsa och samordnande insatser krävs
från flera aktörer.
Region Halland har varit medarrangör av ett återkommande event, Livsplats Sverige.
Evenemanget, som genomfördes i Varberg i slutet av augusti, fokuserade i år på
förebyggande hälsoperspektiv inom fyra områden: vårdens utmaningar, hälsa i
arbetslivet, life science och digitaliseringen av hälsoområdet.
Den nationella kommissionen för jämlik hälsa har under året lämnat sin slutrapport.
Region Halland har följt arbetet och yttrat sig om slutbetänkandet. Region Halland
ställde sig i allt väsentligt bakom vad kommissionen kom fram till och kommer att
använda dess slutsatser i arbetet framöver.
Under 2017 har Region Halland fortsatt sitt arbete för samverkan och samarbete med
civilsamhället och idéburen sektor inom ramen för plattformen Bästa
samverkansplatsen. Arbetet som har genomförts tillsammans med Hallands
bildningsförbund har identifierat fyra områden att arbeta tillsammans och skapar
delaktighet och förståelse för varandra. Dessa områden är Integration,
Föreningslivet, Meningsfull fritid samt Psykisk ohälsa och kunskap om varandra.

Kompetensförsörjning
Region Halland intar ett helhetsperspektiv i synen på kompetensförsörjning.
Regionen deltar aktivt i utvecklingsarbetet av skola och utbildning för att skapa goda
förutsättningar för alla barn och ungdomar att fullfölja grund- och gymnasieskolan.
Likaså omfattar det regionala tillväxtarbetet matchning mellan utbildningsutbud och
arbetslivets behov av kompetens.
Kompetensplattform Halland
Kompetensplattform Halland vill bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning och
en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos
arbetsgivare i Halland. Arbetet med kompetensplattformen har införlivats i ordinarie
verksamhet under året då medel från Tillväxtverket löpt ut. Kompetensrådet, med
representanter från både utbildnings- och arbetsgivarsidan i Halland, är navet i
arbetet och bidrar till inspiration, förankring och kunskapsspridning.
Under 2017 har fem yrkesprognoser tagits fram inom branscherna Bygg- och
anläggning, Vård och omsorg, Besöksnäring, Tillverkningsindustrin samt Utbildning.
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Prognoserna beskriver rekryteringsbehov fram till 2025 för dessa branscher. I
samband med att prognoserna släppts har ett dialogseminarium arrangerats. Där har
prognosen diskuterats mellan branschföreträdare, arbetsförmedlare och
utbildningsanordnare med syftet att identifiera utmaningarna och insatser för att möta
kommande rekryteringsbehov. Kompetensplattform Halland har också bjudit in till ett
seminarium om hur framtida utbildningar och yrken kommer att förändras genom
digitalisering.
Vuxenutbildning och Yrkeshögskola
Inom nätverket för vuxenutbildningsrektorer har ett samverkansavtal fastställts under
året. Pågående utvecklingsarbete handlar om ett gemensamt utbildningsutbud för
Halland. Inom yrkeshögskolan har ett samverkansavtal för mellankommunal
samverkan kring YH-utbildningar fastslagits. Gemensamt arbete pågår kring utvalda
aktiviteter såsom behovsinventering och marknadsföring.
Skola och utbildning
Alla elever ska ha goda förutsättningar att fullfölja grund- och gymnasieskolan i
Halland. Flera av de många insatser som görs i länet handlar om att reducera
ojämlikheten i skolresultat.
From Great to Excellent och Välmående ger resultat
Syftet med projektet From Great to Excellent är att minska gapet mellan elevernas
kapacitet och prestationer, samt öka välmåendet hos elever. Under 2017 har en
strategisk plan för skolutveckling för kommuner, Region Halland och Högskolan i
Halmstad börjat omsättas. Vidare har förberedelser genomförts inför 2018 års
kollegiala kommunutbyten. Sammantaget ska 90 personer verksamma inom förskola
och skola medverka. Styrgrupp för projektet är strategisk grupp skola och utbildning
där förvaltningscheferna för skolan i de halländska kommunerna ingår.
Välmående ger resultat är en utbildningssatsning 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 nya
processledare och fler skolor och förskolor har gått in i arbetet.
Studie- och yrkesvägsledning
I Tillväxtstrategin för Halland pekas studie- och yrkesvägsledning ut som ett verktyg
för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv. Under 2017 har kommuner
och regionen börjat jobba med socialfondsprojektet GPS – Halländsk vägledning i
världsklass. Projektet startade med en analysfas våren 2017 där en plan för
genomförande togs fram. Projektet Utbildningspaket Skola Arbetsliv avslutades
under 2017 och slutredovisades genom en spridningsdag under våren 2017.
Projektet strävade efter att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen
och var ett samarbete mellan Skolverket, Högskolan i Halmstad och några av de
halländska kommunerna.
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Gymnasiesamverkan
Region Halland samverkar sedan flera år med länets kommuner om
gymnasieutbildning med utgångspunkt i ett gemensamt samverkansavtal.
Diskussioner om nya överenskommelser på området har förts under hösten och ett
förslag till reviderat gymnasiesamverkansavtal har tagits fram. Gemensam antagning
och ekonomisk modell samt frihet för elever att söka vart man vill är bärande delar i
det reviderade avtalet.
Digitalt lärande i skolan
Det finns stora skillnader inom och mellan skolor i hur digitala verktyg används.
Under 2016 startades projektet Digitalt lärande i skolan vilket drivs av Högskolan i
Halmstad och finansieras av regionen. I projektet deltog samtliga halländska
kommuner med ett eller två områden kring digitalt lärande. Projektet avslutades vid
årsskiftet och håller på att utvärderas.
Arbetet med digitalt lärande i skolan har lett till att Region Halland, de halländska
kommunerna, samt de skånska kommunerna Båstad och Ängelholm har skrivit ett
treårigt avtal med Högskolan i Halmstad om att utveckla digitalt lärande i skolan och
jämna ut skillnader i det digitala lärandet mellan och inom skolor. Under 2018
kommer en processgrupp jobba med att ta fram en genomförandeplan.
Modersmålsundervisning genom fjärrundervisning
Lärarbristen de kommande åren är ett problem. Ett område som kommunerna har
svårt att försörja med komptens är modersmålsundervisningen. Under 2017 har
Högskolan i Halmstad genomfört en pilotstudie om hur man kan jobba med
modersmålsundervisning genom fjärrundervisning. Syftet är att identifiera möjligheter
och svårigheter med fjärrundervisning som metod. Projektet slutredovisades i
december 2017 och ligger till grund för diskussioner för fortsatta satsningar.
Pojkars och flickors lärande
Under 2017 presenterades resultaten av Region Hallands satsning på pojkars och
flickors lärande. Under 2018 skall det kunskapsunderlag som togs fram av projektets
arbetsgrupp användas som underlag för fortsatt arbete med att jämna ut skillnader i
resultat mellan pojkar och flickor. Underlaget betonar att det inte finns några enkla
svar i forskningen vad gäller könsskillnader i resultat. Rapporten belyser specifikt
områdena Språk, läs- och skrivutveckling, Maskulinitet och förväntningar samt
Systematiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserat arbetssätt.
Integration
Region Halland ser integration som en fråga om inkludering och öppenhet som berör
alla delar av samhället. Det regionala arbetet i Halland strävar därför efter att koppla
integration till frågor som kompetensförsörjning, boende, fysisk planering, attraktivitet,
företagande, folkhälsa, kultur, demografi och demokrati. Under 2017 har arbetet
fokuserat på att identifiera vilka vägar, arbetsätt, underlag och typ av samverkan som
behövs för att integrationen ska bli en naturlig del i arbetet för inkludering och
jämlikhet i Halland.
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Den strategiska gruppen för integration består av representanter från de sex
halländska kommunerna, länsstyrelsen och Region Halland. För att tyddliggöra
utvecklingsarbetet har dessa aktörer identifierat lokala förutsättningar och utmaningar
inom integration och inkludering. Dialogerna har resulterat i sex arbetsområden för
integrationsarbetet. Dessa är utbildning, bosättning, arbetsmarknad, psykisk hälsa,
barn och unga och omvärldsbevakning.
I november samarrangerade Region Halland och Länsstyrelsen ett möte med
Integrationsrådet med deltagande från offentlighet, civilsamhälle och näringsliv.
Temat var: Från tanke till handling - hur kan vi tillsammans flytta positionerna mot ett
jämlikt Halland. Syftet var att diskutera vad som gjorts, vad som saknas samt
resonera kring vad fokus bör ligga på framöver.
Region Halland har även finansierat ett flertal projekt under perioden 2016-2017 för
att inkludera utrikesfödda. Ett exempel är Integration i förening som genom
kulturaktiviteter ökar anställningsbarheten hos nyanlända och tillgängliggör
föreningslivet för målgruppen. Språkstart Halland riktar sig till asylsökande och
nyanländas familjer och ger en introduktion i det svenska språket, utökar familjernas
nätverk samt ger en orientering i det svenska samhället.
Under hösten genomförde Kommittén för inrättandet av en delegation mot
segregation ett möte med Region Halland, Halmstads och Kungsbackas kommuner.
Region Hallands sätt att arbeta med inkludering som en del av det regionala
tillväxtarbetet väckte intresse och vid delegationens uppstartskonferens i december
bjöds Region Halland in som talare.
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Internationellt samarbete
Region Halland prioriterar goda kontakter med omvärlden. Att bygga upp och vårda
strategiska allianser samt att inhämta och sprida kunskap över länsgränsen är
bärande delar av det regionala tillväxtarbetet.
Internationella projekt
Som exempel på Hallands interregionala arbete kan nämnas Biogas 2020, ett projekt
för att etablera en plattform för biogas tillsammans med partners i Öresund-KattegattSkagerrack-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
projektet Green Building A-Z är Alexanderssoninstitutet, en utvecklingsaktör
lokaliserad i Varberg, koordinerande partner för Sverige och det huvudsakliga målet
är att arbeta med energieffektivisering inom byggsektorn.
STRING
Region Halland beslutade i december att gå med i den politiska
samarbetsorganisationen STRING - Southwestern Baltic Sea Transnational Area
Implementing New Geography. Samarbetet utökades med sex nya medlemmar och
sträcker sig hela vägen upp till Oslo. Medlemmar sedan tidigare är Region
Hovedstaden, Region Själland och Köpenhamns kommun samt Region Skåne.
Samarbetet ska stärka ekonomisk tillväxt och en hållbar samhällsutveckling i
korridoren inom områden som infrastruktur, grön tillväxt, forskning och utveckling,
kultur och turism. STRING var med och arbetade för en fast förbindelse över
Fehrman Bält, mellan Rödby och Puttgarden. Förbindelsen beräknas stå klar 2021
och kommer att ytterligare knyta samman regionen och öppna dörrar för nya
marknader och samarbeten.
Western Scandinavia, en OECD-studie
OECD har under det senaste året genomfört en omfattande studie av utveckling och
samverkan i Megaregion Western Scandinavia; en region som sträcker sig från Oslo i
norr till Malmö/Köpenhamn i söder. Studiens huvudsyfte är att visa den betydelse och
potential området har för ekonomisk tillväxt, bättre miljö och mänsklig utveckling och
välfärd, både nationellt och regionalt. OECD har under året besökt området vid flera
tillfällen och mött representanter från näringsliv, kommuner, akademin, civilsamhället
och de berörda regionerna. Det slutliga resultatet kommer att presenteras vid en
internationell konferens i Göteborg i mars 2018.
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Redovisning av genomförda aktiviteter och dess resultat inom ramen för EU:s
strategi för Östersjöregionen
EU:s Östersjöstrategi har tre mål - rädda havsmiljön, länka samman regionen och
öka välståndet. Region Hallands tillväxtarbete har bäring på att länka samman
regionen och att öka välståndet. I det halländska interregionala tillväxtarbetet sker
samarbete i huvudsak med partners från INTERREG Öresund-Kattegatt-Skagerrak.
Som exempel på interregionalt arbete kan nämnas Biogas 2020, ett projekt som ska
etablera en plattform för biogas tillsammans med partners i Öresund-KattegattSkagerrak-området. Projektet GREAT, vilket stödjer framväxten av en grön
transportkorridor mellan Oslo och Hamburg, samt The Blue Move for Green
Economy, vilket främjar användningen av vätgas från förnybar energi. Värt att nämna
i sammanhanget är också den OECD-studie Region Halland deltar i tillsammans med
partners från Norge och Sverige.
Användningen av medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Regeringen har för 2017 tilldelat Region Halland 10 811 000 kronor för regionala
tillväxtåtgärder. Insatser som finansierats med dessa medel har legat i linje med
tillväxtstrategins mål, strategiska val och prioriteringar. Samtliga utvecklingsprojekt
som finansieras med 1:1 medel har ett regionalt perspektiv. De företag som erhållit
stöd från olika checkar har en god spridning i länet.
Under 2017 har Region Halland använt anslaget till olika checkar och
utvecklingsprojekt. Anslag 1:1 har stor betydelse för det regionala tillväxtarbetet. I
huvudsak på grund av att de möjliggör företagsstöd, vilket inte kommunallagen tillåter
med egna medel.
Tabell: Användning av anslag 1:1 (Kr)
Energikartläggningscheckar
FoU-checkar

14 700
467 357

Utvecklingsprojekt

2 441 719

Medfinansiering EU-projekt

2 970 638

Utvecklingscheckar

5 030 934

Anslag 2017

10 811 000

Utbetalt 2017

10 925 348

Kvar av 2017 års anslag1

1

-114 348

Underskottet finansieras av 2018 års anslag.
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Återrapportering 2 – samverkan med Länsstyrelsen i Hallands län
Region Halland har en etablerad och väl fungerande samverkan med länsstyrelsen i
Hallands län. Exempel på samverkan är:
EU-program - I Västsveriges strukturfondpartnerskap har både Region Halland och
länsstyrelsen utsedda ledamöter och arbetar tillsammans i partnerskapet. Inom
Interreg Nordsjöprogrammet, Landsbygdsprogrammet och Lokalt ledd utveckling sker
liknande samverkan.
Strategier och projekt – Länsstyrelsen och Region Halland samverkar i flera
utvecklingsprojekt. Ett sådant är Arena Grön Tillväxt. Det finns också en utbredd
strategisk samverkan. Exempel på det senare är framtagandet av ett
handlingsprogram för livsmedelssektorn i Halland.
Ytterligare exempel på strategisk samverkan finns att hämta i kompletteringen av
tillväxtstrategin med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv samt i framtagandet av en
handlingsplan för grön tillväxt/energi och klimat 2018-2020. En tjänstemannagrupp
från flera kompetensområden på länsstyrelsen - energi/klimat, samhällsplanering,
naturvård, miljömål samt regional utveckling - har under dessa arbetens gång träffat
och lämnat synpunkter till Region Halland.
Integration - Region Halland samarbetar med länsstyrelsen på olika nivåer för bättre
integration. Under året har samvekran manifesterats i bland annat i integrationsrådet.
Jämställdhet – Under 2017 har Region Halland arbetet med två projekt för en
jämställd regional tillväxt. Från vaggan till graven och Jämställdhets- och
jämlikhetsintegrerad finansiering av regionala tillväxtmedel. I bägge projekten har ett
nära samarbete med länsstyrelsen varit en bärande del.
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Återrapportering 3 – jämställd regional tillväxt
Region Halland har integrerat både ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i
ordinarie styrdokument. Uppföljningen av Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 är
intersektionell. Genomgående redovisas och diskuteras könsuppdelad statistik
kombinerat med andra relevanta variabler som utbildning, utrikes bakgrund och
inkomst.
Under 2017 har Region Halland särskilt arbetet med två strategiska projekt för en
mer jämställd regional tillväxt. Från vaggan till graven och Jämställdhets- och
jämlikhetsintegrerad finansiering av regionala tillväxtmedel.
Från vaggan till graven ska bidra till en jämställd och jämlik regional tillväxt genom att
synliggöra orsaker och konsekvenser bakom ojämställdhet och ojämlikhet ur ett
livscykelperspektiv. Kunskap från projektet ska bilda underlag för diskussion och
prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet. Under 2017 har projektet varit
upptaget med att avgränsa uppgiften och samla in data. Under början av 2018 ska
en fördjupad analys färdigställas.
Jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad finansiering av regionala tillväxtmedel är ett
projekt för att se över kravställning och fördelning av företagsstöd och projektmedel.
Projektet söker efter nya arbetssätt som leder till en mer jämställd och jämlik
fördelning. Det kan handla om att förändra blanketter, kommunicera på ett sätt som
inte exkluderar och öka medvetenheten när ansökningar handläggs.
Region Halland driftar Timbanken, ett företagsstödsystem som erbjuder kostnadsfri
rådgivning till företag och privatpersoner som vill starta företag. I Timbanken är
jämställdhet en grundsten. Det ligger krav på att samtliga konsulter som erbjuder sina
tjänster via Timbanken ska genomgå en utbildning i jämställdhet och dess betydelse
för en tillväxt som är hållbar. Vidare är Timbankens kommunikationsmaterial
genuscertifierat.
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Återrapportering 4 – lärande och uppföljning
2014 antogs Tillväxtstrategi för Halland som sträcker sig 2014-2020. Strategin följs
upp årligen vilket redovisas på Region Hallands hemsida.
Systematiskt arbete för att genomföra tillväxtstrategin
Region Hallands verksamhetsplanering baseras på Tillväxtstrategins mål, strategiska
val och prioriteringar. Detsamma gäller den verksamhetsplan som
Kommunberedningen tar fram. Årligen inför budgetarbetet presenteras uppföljningen,
resultat och fördjupade analyser för regionfullmäktige.
Uppföljning och utvärdering av tillväxtstrategin
Uppföljningen av tillväxtstrategin är ett kontinuerligt arbete. Syftet med arbetet är att
följa hur Halland utvecklas mot de övergripande målen och de strategiska valen i
tillväxtstrategin. Resultatet från uppföljningen ligger till grund för samtal och
diskussioner på såväl regional som nationell nivå. Tillväxtstrategin följs upp mot tre
huvudindikatorer samt ett flertal kompletterande indikatorer. Dessa presenteras i fyra
delrapporter. 2 Under 2018 kommer dessutom en halvtidsutvärdering av hur
tillväxtstrategin genomförts att ta fram.
Kommunikationsinsatser
Resultatet från uppföljningen kommuniceras på flera sätt. På webben publiceras
rapporter som beskriver hur det går för Halland. Under 2017 har även två
konferenser genomförts med fokus på Hallands utveckling. Resultat från uppföljning
och analyser presenteras även på andra politiska- och tjänstemannaarenor när det är
relevant.

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/en-tillvaxtstrategi-vaxer-fram/uppfoljning-avtillvaxtstrategin/uppfoljning-2017/
2
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Återrapportering 6 – främja näringslivets digitalisering
Region Halland kan konstatera att det finns ett stort intresse för digitalisering i
näringslivet och en medvetenhet om behovet av att arbeta med frågan för att
utveckla sin konkurrenskraft. Region Halland svarar upp på det genom att anpassa
utlysningar till att möta utmaningar med digitalisering.
Flera aktörer arbetar för att öka kunskapsnivån och beredskapen hos företagen. Almi
Företagspartner har under året samarbetat med Google och genomfört
utbildningsinsatser. Teknik och Kompetenscentrum och Högskolan i Halmstad har
kartlagt kompetensbehoven i näringslivet vad gäller digitala frågor. Industriellt
Utvecklingscentrum Halland har tillsammans med sin systerorganisation i Västra
Götaland fått ett EU-projekt beviljat som ska öka kompetensen kring digitaliseringens
möjligheter. Region Halland har under året arbetat med Tillväxtverkets
digitaliseringscheckar. Ett annat projekt som pågår inom området är Digiboard som
drivs av inkubatorn High Five. Digiboard ska stärka små företags förmåga att
använda digitalisering för att nå nya marknader och internationaliseras.
Kompetensplattform Halland har under året tagit fram en kompetensprognos för
tillverkningsindustrin. I november hölls ett seminarium där representanter för industrin
och utbildningsanordnare diskuterade prognosen. Bland annat diskuteras frågor som
digitaliseringens implikationer för produktion och kompetensbehov inom industrin.
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Återrapportering 7 – kommersiell service
Regionala serviceprogrammet bidrar till tillväxtstrategins mål hög attraktivitet och
prioriteringen utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden. Det
regionala serviceprogrammet är också en delmängd i det halländska styrkeområdet
Grön tillväxt.
Under 2017 har 300 000 kr utbetalats till en butik i Halland - Handlar`n i Ätran/Dhiaas
Livs – i form av särskilt driftstöd.
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