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Regionstyrelsen

Fördjupad måluppföljning av Tillväxtstrategin 2014–
2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna uppföljningen och uppföljningens förslag på hur den nya
tillväxtstrategin kan utvecklas sett till målstruktur och metod.
Sammanfattning
I samband med framtagningen av den nya Tillväxtstrategin för Hallands län
(2021–2028) har en fördjupad måluppföljning av den tidigare strategins
huvudmål genomförts.
Uppföljningen har syftat till att (i) följa upp och analysera målutfallen, (ii)
identifiera möjligheter och utmaningar för den kommande strategiperioden
samt (iii) föreslå hur målen i den nya strategin kan utvecklas med hänsyn till
uppföljningsbarhet och relevans.
Uppföljningen föreslår att målen i den nya Tillväxtstrategin: (i) bör baseras på
insatslogik, (ii) ska ta hänsyn till inomregionala skillnader samt
hållbarhetsaspekter, (iii) ska kompletteras med relevanta indikatorer.
Bakgrund
I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) anges att den regionala
utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda
förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen
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ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över länsoch landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. Vidare
föreskrivs att den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa
utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala
tillväxtarbetet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske
löpande, systematiskt och långsiktigt.
Den fördjupade måluppföljningen av Tillväxtstrategin i Hallands län 2014–
2020, och dess förslag, är ett led i att möta de analys- och uppföljningskrav
som stipuleras i förordningen.
Uppföljningen initierades med anledning av att en ny Tillväxtstrategi antas
under 2021. Detta för att kunna ta hänsyn till uppföljningsresultaten under
framtagningen av den nya strategin.
Konsekvensbeskrivning
Förslagen innebär att målen i Tillväxtstrategin för Hallands län 2021-2028
beaktar ekologisk hållbarhet, spridning mellan geografier samt olika
samhällsgrupper.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.
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