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1 Projekt med utvecklingsmedel
1.1 Leda och samordna innovation och utveckling inom
hälsoinnovationsområdet
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Testmiljö
Halland
2019-2021

Datadriven
innovation i
Halland

Slut
dat
um
202
11031

202
31031

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Högskolan i Halmstad
RH Medel: 18 900 000
Testmiljö Halland: Projekt på
Hälsoteknikcentrum Halland,
utveckling av framtidens vård
och omsorg med det smarta
hemmet som bas

Projektet är nu inne i
slutrapportering. De flesta målen
har uppnåtts i projektet som
också har gett många positiva
synergieffekter.

EU-finansierat projekt inom
REACT utlysningen
Projektägare: Högskolan i
Halmstad

Projektet har precis påbörjats
efter sommaren så inga resultat
att beskriva finns än.

Finansiering: 2 375 613 SEK
Projektet ska utveckla formerna
för innovation inom områdena AI
och datadriven innovation.

1.2 Leda och samordna kunskapsstyrningen i Halland
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Centrum
för
Information
sdriven
vård
- Utvecklin
gsmedel

Aktiviteter
för barn
och unga
med behov
av särskilt
stöd –
Friskvårds
grupper
och
Aktivitetsgr
upper

Slut
dat
um
202
11130

202
01231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Region Halland
RH medel: 1 075 000 kr
Beskrivning: utvecklingsmedel
hälso- och sjukvård för andra
förvaltningars deltagande i det
analys och utvecklingsarbete
som görs inom ramen för CIDD.
Detta arbete har bäring på
fokusområdet styrning från
kunskap och kvalitet, t ex genom
de analyser av hjärtsjukvård och
psykisk ohälsa som genomförs
med hjälp av CIDD
Ägare: Region Halland
RH medel: 2 500 000 kr
Beskrivning: Syftet är att uppnå
en ökad och mer jämlik fysisk
och psykisk hälsa hos
målgruppen som kan leda till
godkända betyg i skolan vilket
förbättrar möjligheten till egen
försörjning och leder till positiva
samhällsekonomiska effekter.
DNR:RS200158

Arbetet pågår men utfallet blir
inte som planerats.
Driftnämnderna Hallands
Sjukhus; Ambulans, diagnostik
och hälsa samt Psykiatri har,
pga. den pågående pandemin,
begränsade möjligheter att
arbeta med att skapa en struktur
för samverkan kring barn och
unga med behov av särskilt
stöd.
Arbetet sker framför allt inom
den egna förvaltningen.

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

Beskrivning

Kommentar
Pilotprojektet på barnkliniken
gällande den digitala plattformen
har varit lyckat och kommer att
utökas under hösten.
Publicering av vetenskapliga
artiklar om modellens positiva
effekter planeras innan
årsskiftet.

Riktade
hälsosamt
al

202
21231

Ägare: Region Halland
RH medel: 800 000 kr
Beskrivning: Samordna och
driva införande av riktade
hälsosamtal till 40-åringar i
Region Halland (pilot- och
breddinförande) enligt politiskt
beslut och projektdirektiv.
DNR: RS170367

Ta fram en
lokal
kunskapsst
yrningsmo
dell i
Region
Halland

202
01231

Kompetens
höjande
insats kring
antibiotikar
esistens
och
vaccination
er
Förlossnin
gsvård och
kvinnors
hälsa
- kompeten
sförsörjnin
g och
organisatio
nsutvecklin
g

202
11217

202
01231

Hälso- och sjukvårdsutskottet
har per 24 augusti beslutat om
en ny tidsplan. Pilotinförandet
ska återupptas under första
kvartalet 2022, med
efterföljande breddinförande
hösten 2022 (för hallänningar
födda 1983). Anledningen till att
arbetet skjutits fram på nytt är
den fortsatt höga belastningen i
närsjukvården med provtagning
för covid-19, massvaccination
för covid-19 samt
influensavaccination.

Ägare: Region Halland
RH medel: 600 000 kr
Beskrivning: Modell med en
sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning och som
stöder ett lärande arbetssätt
genom kunskapsstöd, stöd för
uppföljning, öppna jämförelser
och analys, stöd för utveckling
och ledarskap på nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå.
Den lokala kunskapsstyrningen i
Region Halland byggs upp
parallellt med
processorienterade arbetssätt
och formerna för samverkan
med andra aktörer formas under
arbetets gång.
Ägare: Region Halland
RH medel: 1 000 000 kr

Den grundläggande modellen är
framtagen och kommunicerad till
ansvariga för de lokala
programområdena inom våra
förvaltningar.

Ansvarig: KK Hallands sjukhus
RH finansiering: 7 500 000 kr
Beskrivning: Stärkt
ledningsfunktion, säkerställa
grundbemanning samt
bemanning av samvårdsplatser.

Arbetet har omfattat en
förstärkning av
ledningsfunktionen vid berörda
verksamheter, en säkerställd
grundbemanning samt
bemanning av
samvårdsplatserna pågår inom
ramen för en fortsatt annan
satsning inom Hallands sjukhus
där utvecklingen av den

Arbetet är fortsatt pausat pga.
pandemin.

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

Förlossnin
gsvård och
kvinnors
hälsa
- projektled
ning
Överensko
mmelse
Kortare
väntetider
cancervård
2018

202
01231

Region
Hallands
arbete med
den
europeiska
förordninge
n för
medicintek
niska
produkter
- Medical
Device
Regulation
(MDR)

202
11231

Utveckling
smedel för
utvecklings
acceleratio
n och ökad
måluppfylle
lse i flera
nationella
satsningar

202
21231

Förstärkt
arbete
inom
Suicidprev
ention
Köfri
öppenvård
inom
vuxenpsyki
atrin steg 3
Ökad
tillgängligh
et BUP

202
11231

202
01231

202
21231
202
1-

Beskrivning

Ansvarig: Regionkontoret
RH finansiering: 1 500 000 kr
Beskrivning: Projektledning av
beslutade insatser inom ramen
för nationell ök förlossningsvård
och insatser för kvinnors hälsa.
Ägare: Regionkontoret
RH-medel:
Beskrivning: Medel som kan
användas till utveckling inom
cancervården. Kvarvarande
medel planeras att användas till
utveckling av teledermatoskopi.
Ägare: Region Halland
RH medel: 200 000 kr
Beskrivning: MDR innehåller en
lång rad ökande eller
förtydligande av medicintekniska
regler och ställer högre krav på
Region Hallands arbete med
vissa medicintekniska frågor.
För att kunna uppleva till dessa
krav behöver berörd personal
inom Region Hallands olika
förvaltningar utbildas i MDR.
Dessutom behöver Region
Halland anlita en extern konsult
som stödjer det pågående
arbetet.
Ansvarig: Hallands sjukhus
RH finansiering: 3 655 000 kr
Beskrivning: Stärkt
verksamhetsutveckling, minska
väntetider inom operation,
förbättra ledtider i SVF,
patientkontrakt, öka
patientsäkerhet kring information
om läkemedelsordinationer
mellan närsjukvård och
specialistvård. Inom ramen för
NÖK Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården, Jämlik och
effektiv cancervård,
Sammanhållen, jämlik och säker
vård samt God och nära vård.
Ägare: RK (genomförande
psykiatrin)
RH-Medel: 500 000 kr
Beskrivning: Utbildning i metod
ASSIP
Ägare: RK (genomförande
psykiatrin)
RH-medel: 3 mnkr
Beskrivning: Utbildningsinsatser
VPM (vuxenpsykiatrin)
Ägare: RK (genomförande
psykiatrin)
RH-medel: 3,5 mnkr

Kommentar
regionala neonatalvården också
ingår.
Projektledningen (2016-2020)
avslutades per 201231.

På grund av pandemin följer inte
arbetet med att utveckla
teledermatoskopi plan.

Den nya EU förordningen om
medicintekniska produkter
(MDR) trädde i kraft den 26 maj.
I Region Halland identifierades
initialt åtta områden med behov
av utvecklingsinsatser för att
kunna motsvara kraven som
MDR ställer på organisationen.
Ytterliga områden identifierades
under arbetets gång. Arbetet
pågår i samverkan med de
berörda förvaltningarna.

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan.

Pågår enligt plan.

Stat
us

Aktiviteter
(barn och
ungdomsp
sykiatrin)
Digital
satsning
BUP (Barn
och
ungdomsp
sykiatrin)
Implement
ering och
samordnin
g av
framtagen
regional
suicidpreve
ntionshand
lingsplan

Slut
dat
um
1231
202
20831
202
11231

Beskrivning

Kommentar

Beskrivning: Förbättra
tillgängligheten till första besök
och utredning och behandling.
Ägare: RK (genomförande
Ej startat
psykiatrin)
RH-medel: 550 000 kr
Beskrivning: Projektledare digital
satsning.
Ägare: RK (genomförande PSH)
RH medel: 3 Mkr
utvecklingsmedel NÖK psykisk
hälsa
Beskrivning: Implementering och
samordning av framtagen
regional
suicidpreventionshandlingsplan

Pågår enligt plan

1.3 Leda och samordna omställningsarbetet mot en god och nära
vård i Halland
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
RS210620
Utveckling
smedel
Visualiseri
ng av
verksamhe
tsdata

RS210621
Utveckling
smedel
PROM/PR
EM

Slut
dat
um
202
21231

202
21231

Beskrivning

Kommentar

Ägare:
RH-medel:
Beskrivning: Genom att
visualisera data kan analyser
och slutsatser dras som inte
framkommer när data finns i
silos. Genom att data också blir
operativ så kan den användas
för beslut på ”golvet”. Genom att
bygga datamängder som kan
visas ur olika perspektiv men
som tydligt bygger på samma
modell uppnås också en
förstärkning av ”en sanning”.
Tillgången på data genom
visualisering blir också när
behov finns och inte när den fås.
Prediktionsmodeller är något
som hittills inte används så
mycket inom Region Halland så
erfarenheter från detta kommer
bli till nytta i andra projekt också.
Ägare:
RH-medel:
Beskrivning: öka förmåga att
förstå vilken nytta vårdens
(samlade) insatser skapar för
patienten ur patientens
perspektiv. Att kunna ställa den
patientupplevda nyttan i relation
till vårdens samlade insatser och
resursnyttjande för att uppnå

Pågår enligt plan.
En delmängd anses vara färdig
som avser tillgänglighet inom
vård. Fortsatt arbete med andra
datakällor pågår med focus just
nu på operationsplanering samt
prediktionsmodeller för
patientflöde på akuten.

Uppdraget är påbörjat och just
nu pågår en orientering/
informationsinsamling.
Man tittar här på befintliga
kvalitetsregister, för dialog med
SKR och andra. Samtidigt knyts
kontakter för att tillföra
kompetens. Man har även börjat
att titta på tänkbara metoder och
verktyg.

Stat
us

Aktiviteter

Ramverk
för
gemensam
läkemedels
process

Slut
dat
um

202
01231

Beskrivning
den rapporterade nyttan. Att
kunna beskriva patientnyttan på
ett faktabaserat och validerat
sätt.
Ägare: INERA/Region Halland
RH medel: 129 000 kr
Beskrivning:

Kommentar

Pågår enligt plan.

1.4 Leda, driva och förvalta det generella företags- och
innovationsstödet
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Forsknings
- och
Utveckling
scheckar
2019-2021

Slut
dat
um
202
11231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Region Halland
RH medel: 4 500 000 kr
Beskrivning: Stöd till företag i
form av Forsknings- och
Utvecklingscheckar. Finansieras
av 1:1-anslaget.
Ägare: Region Halland
RH medel: 15 000 000 kr
Beskrivning: Stöd till företag i
form av Utvecklingscheckar.
Finansieras av 1:1 anslag

Insatsen löper på enligt plan.
Budgeten för beslut om FoUcheckar 2019-2021 är slut och
nu pågår handläggning av
utbetalningsbeslut.

Utveckling
scheckar
2020-2022

202
21231

Hållbar
Affärsutvec
kling 20202022
- Organisat
orisk
förmåga
och
individers
kompetens

202
21231

Ägare: IUC Halland
RH-medel: 2 757 000 kr
Beskrivning: Projekt inom
utlysningen "Hållbar
Affärsutveckling" Fokus på
Målbild och extern kompetens.
För företag >10 anställda.

Hållbar
affärsutvec
kling 20202022
- Hållbart
entreprenö

202
21231

Ägare: Hushållningssällskapet
Halland.
RH medel: 2 241 830 kr
Beskrivning: Fokus på hållbar
affärsutveckling till målgrupp
företag på landsbygden.

Insatsen löper på enligt plan.
Efterfrågan på
Utvecklingscheckar har varit
fortsatt mycket stor bland
halländska företag. Ansökan har
därför varit stängd sedan i våras
på grund av att årets medel då
hade intecknats i fattade beslut
om stöd till företag. Möjligheten
för företag i Halland att ansöka
om en Utvecklingscheck öppnas
upp igen den 6 september.
Resultat över förväntan i antal
företag de har träffat, om än
digitalt istället för fysiskt. Har
deltagit i vår egen
utbildningsserie om Hållbarhet
och IUC Halland har fått ett
projekt beviljat av Interreg ihop
med IUC Syd, Center för industri
i Danmark, Åålborgs univeristet,
VIA University College,
Högskolan i Halmstad och där
även Region Halland och
Region Skåne är partners. Det
projektet syftar till att ta fram ett
digitalt verktyg för att hjälpa
företag att kunna jobba med
hållbar affärsutveckling.
Farhågan för framgången i
projektet kvarstår. Svårigheter
att nå företag kvarstår. Insats för
att kommunicera projektet har
gjorts med utskick till
Hushållningssällskapets egna

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

Beskrivning

rskap på
landsbygd
en

Hållbar
affärsutvec
kling 20202022
- Connect
Affärsutvec
kling

202
21231

Projekt
Modell för
vattenkartl
äggning

202
10630

Hållbar
affärsutvec
kling 20202022
Smart
tillväxt!
Hållbar
affärsutvec
kling 20202022 High
Five för ett
hållbart
Halland
Timbanken
2021-2024

202
21231

Praktiskt
verktyg för
en hållbar
affärsmode
llsinnovato
n

Ägare: Connect Sverige Region
Väst/Halland
RH medel: 3 000 000 kr (1 mnkr
beslut 2020)
Beskrivning: Affärsutveckling till
SMF i Halland genom
produkterna FA och
Språngbräda samt rekrytera
tillväxtkapital till halländska
näringslivet.
Projektägare: Region Halland
tillsammans med Vivab och
LBVA
RH medel: 475 000 kr
Beskrivning: Att undersöka
möjlighet till finansiering och
genomförande av
vattenkartläggning i små och
medelstora företag, likt den
modell som finns för
energikartläggning.
Ägare: Coompanion
RH medel:878 094 kr
Beskrivning:

Kommentar
medlemmar. Ett vykort har
tryckts upp för utdelning av
externa parter såsom banker.
Vissa företag som visat intresse
är inte i målgruppen då man är i
startup-skede. Tätare
rapportering kommer kvarstå
med projektledaren.
Projektet pågår enligt plan med
bra resultat. Connect kommer
under hösten 2021 att inrätta en
ny tjänst som
Hållbarhetsansvarig i sin egen
organisation.

Projektet går mot sitt slut och ett
framgångsrikt verktyg för
vattenkartläggning i företag har
tagits fram. Nästa steg blir att
digitalisera verktyget för att
kunna sprida det till fler
användare.

Arbete pågår enligt plan.

202
21231

Ägare: High Five
RH medel: 521 850 kr
Beskrivning:

Arbetet pågår enligt plan.

202
41231

Ägare: Region Halland
RH medel: 4 000 000 kr
Beskrivning: Stöd till företag i
form av 5 timmar kostnadsfri
rådgivning från upphandlade
konsulter. Finansieras av 1:1
anslag

Insatsen löper på enligt plan.
Under perioden 1 januari till och
med 31 augusti 2021 har 728
timmars rådgivning genomförts
vilket kan jämföras med 743
timmar under samma period
föregående år.

202
20930

Projektägare: IUC Syd
RH Medel: €3250
Interregprojekt med IUC syd,
IUC Halland. Viborgs
Ehrvervsråd, Aalborg
Universitet, Högskolan i
Halmstad, Region Skåne och
Region Halland. Syftet är att
utveckla ett digitalt praktiskt

Projektet är under uppstart.

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

Beskrivning

Kommentar

verktyg för företags hållbar
affärsutvecklingsarbete.

1.5 Möjliggöra livslångt lärande och bättre matchning mellan
utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Teknikcolle
ge Halland

Slut
dat
um
202
11231

Evägledning
mot
framtiden

202
10630

Beteendein
formerad
kommunik
ation - Möt
framtiden
med rätt
kompetens

202
20630

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Högskolan i Halmstad
RH medel: 200 000 kr
Beskrivning: Projektet ska
ytterligare stärka samarbetet
mellan skola och företag inom
tekniksektorn. Satsningen
innebär att verksamheten även
riktar sig mot grundskola.
Region Halland finansierar
projektet med 600 000 kr.
Projektägare är TEK Halland.
Ägare: Laholms kommun
RH medel: 342 000 SEK
Beskrivning: Pilotprojektet ska
dels kartlägga, testa och värdera
tillgängliga system för att kunna
genomföra e-vägledning, dels
undersöka på vilka sätt evägledning kan bidra till positiva
effekter både för individ och för
organisation.
Ägare: Social Hållbarhet i
samverkan med
Kommunikationsavdelningen
Regionala utvecklingsmedel:
350 000 kr
Syfte: Utvecklingsarbetet har två
övergripande syften. Dels att
lansera och utvärdera
kommunikationskoncept som tas
fram med hjälp av
beteendeinsikter för att - i detta
fall - informera och påverka
individers kunskap om
utbildningsmöjligheter. Dels att
skapa ett internt lärande kring
beteendeinriktad kommunikation
och hur det kan tillämpas inom
andra områden inom regional
utveckling och kommunikation.

Social hållbarhet
Projektet pågår fram till 211231.
Följer måluppfyllnad för
projektet.

Slutrapport inskickad. Inväntar
klartecken från den ekonomiska
redovisningen innan
pilotprojektet markeras som
klart.

Pågår enligt plan.
De externa konsulterna har
påbörjat den första av fem faser
och fem olika workshops är
inplanerade för nästkommande
faser. Den första i raden av fyra
lär-träffar, som vänder sig till
våra kollegor, är genomförd, där
ca 40 st från avdelningarna inom
Regional utveckling och
kommunikation deltog. Positivt
gensvar.

1.6 Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom
hjärtsjukvård
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Utveckla
hjärtsjukvå
rden i den
regionala
processen

Slut
dat
um
202
01231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Region Halland
RH medel: 1 269 000 kr
Beskrivning:

Utvecklingsarbetet inom
hjärtsjukvården är kontinuerligt,
vilket även präglat årets första
kvartal där det både utvärderats
tidigare förändringar och initierat
nya.

1.7 Utreda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Genomföra
utredninge
n om
Morgondag
ens hälsooch
sjukvårdsst
ruktur
(MHSS)

Slut
dat
um
202
11230

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Region Halland
Pausat
RH medel: 1 220 000 kr
Beskrivning: Regionkontoret har
i uppdrag att utreda den
långsiktiga utvecklingen av
Region Hallands hälso- och
sjukvårdsuppdrag.
RS191008

1.8 Utveckla och förbättra den digitala tillgängligheten inom hälsooch sjukvården i regionen
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Implement
ering och
anpassnin
g av
Nationell
läkemedels
lista i
Region
Halland
2019-2021

Slut
dat
um
202
11231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Region Halland
RH medel: 480 000 kr
Beskrivning

Arbetet med att anpassa Region
Hallands befintliga system för
läkemedelsordinationer (NCS
läkemedelsmodul) har pausats
Trots att utvecklingsarbetet har
pausats har projektets arbete
med omvärldsbevakning och
deltagande i nationella
samverkansgrupper fortlöpt.
Fortsatt arbete med
implementering planeras under
hösten.

1.9 Implementera samarbetsformer med civilsamhället
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Bästa
samverkan
2018-2021

Slut
dat
um
202
21231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Hallands
Bildningsförbund
RH medel: 200 000
Beskrivning:

Projektet Bästa
samverkansplatsen och arbetet
med den halländska
överenskommelsen fortgår som
planerat.

1.10 Leda och samordna utveckling, innovation och
internationalisering inom Grön Tillväxt
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Hallands
Matgille

Måltidsturis
m

Slut
dat
um
202
21031

202
11231

Beskrivning

Kommentar

Projektet ska stärka
livsmedelssektorn i Halland.
Hallands Matgille erbjuder
kostnadsfria
utvecklingsprogram, aktiviteter,
nätverk och andra former av
insatser till små och medelstora
livsmedelsförädlande företag i
Halland
Ägare: RH
RH medel: 154 000 kr per år
Beskrivning: Måltidsturism, ingår
i Visit Sweden Exportprogram
Måltidsturism 17-20

Projektet fortgår med fina
resultat. Förstudie är nu igång
för att undersöka möjlighet från
projekt till verksamhet,

Naturnära måltidsupplevelser
pågår enligt plan
Skördetid i Halland pågår
enligt plan
Löpande kunskapsspridning
pågår enligt plan

Näringslivs
driven
klusterutve
ckling

202
11231

Gröna
möten
- genomför
andeprojek
t ERUF
2020-2023
Framtidens
mat

202
30430
202
20331

Att möjliggöra och skapa bästa
möjliga förutsättningar för en
långsiktig och hållbar
klusterutveckling initierad och
ledd av företagsrepresentanter i
Halland i en bred samverkan
med andra parter i det
halländska innovationssystemet
och livsmedelskedjan. Ägare:
Signerat Halland
RH medel: 123 747 kr, Total
budget 349 000
Beskrivning:
Ägare: Agroväst
RH medel: 660 000 kr
Beskrivning: Utveckla de gröna
näringarna i Halland och Västra
Götaland med ny kunskap och
Best Practise.
Projektet ska skapa en regional
forsknings och innovationsdriven
hub för framtidens mat. Den ska
vara uppbyggd för tillämpad
forskning och testbäddar. Huben

Avslutad.

Pågår, om än med minskat antal
fysiska träffar pga pandemin. En
träff i Simlångsdalen genomförs
i höstprogrammet.
Pågår enligt plan, delrapport
inlämnad av projektledning i maj
månad.

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

Beskrivning

Kommentar

ska vara knuten till
internationella och nationella
forskningsmiljöer samt näringsliv
som är intressenter i projektet.

Produktutv
eckling
filtade
ullprodukte
r

202
10630

Projekt
Trähusamb
assadörer
2018-2021

202
11231

Koordinato
r
Måltidsturis
m och
halländsk
matidentite
t
Projekt
Fokusgrup
p nya
grödor

202
21231

Speed Up
Halland

202
31031

Samverkan
splattform
för
biomarina
näringar

202
30831

202
10930

Ägare: Falkenbergs kommun
RH medel: 500 000 kr
Ägare: Hushållningssällskapet,
regional utveckling RK.
RH finansiering: 348 500 kr
Beskrivning: Genom att utveckla
nya produkter av hållbara
halländska material, för olika
marknader, bidrar projektet till
en ökad konkurrenskraft med
fler i arbete i Halland.
Ägare: EMC i ett ERUF projekt
RH finansiering: 1 371 109 kr
Beskrivning: Öka kunskap och
andel flervåningshus med
trästomme som byggs i Halland.

Lyfta maten i Halland med
engagerande kommunikation,
paketering genom en oberoende
part som stöttar och leder
stödaktörer, kommuner, företag
och andra parter som verkar
inom maten i Halland
Ägare: Hushållningssällskapet
Halland
RH Finansiering: 100 000 kr
Beskrivning:
Hushållningssällskapet i Halland
skapar kompetensgrupp av
lantbrukare och forskare för att
undersöka möjligheten att odla
för Halland nya grödor till svensk
marknad i större omfattning.
EU-finansierat projekt inom
utlysningen REACT
Projektägare: Coompanion
Halland
Period: 2021-06-15 – 2023-1031
Finansiering: 2 042 523 SEK
Projektet skall bygga upp en
struktur för innovation inom
området hållbara material och
cirkulär omställning.
Projektägare: Innovatum AB
RH-medel: 250.000 SEK
Beskrivning: projektet ska verka
för att upprätta en
samverkansstruktur som
stimulerar innovation och

Projektet är avslutat och har
bidragit till att flera intressanta
produkter har tagits fram, varav
flera är på väg ut på marknaden.

Projektet har nu avslutats
aktivitetsmässigt per 31 juli.
Samtal har förts löpande med
projektledaren kring de
utmaningar som projektet
upplevt. Slutrapport kommer
lämnas vid avslut, december
2021.
Projektet löper på enligt plan,
med hög aktivitet.

Projektet har genomförts och
ska avslutas och slutredovisas i
september.

Projektet är under uppstart.

Projektet har beviljats stöd i
Reactansökan och kommer att
ha startmöte för de olika
insatserna 7 september 2021.

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

Beskrivning

Kommentar

utveckling inom de Biomarina
näringarna.

1.11 Verka för en likvärdig utbildning i Halland för att möjliggöra att
fler barn ska uppnå gymnasiebehörighet och fullgoda gymnasiebetyg
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Ung
Företagsa
mhet 20192021

Slut
dat
um
202
11231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Ung företagsamhet
RH medel: 812 063kr
Beskrivning: Ung
Företagsamhet (UF) arbetar för
entreprenörskap i skolan.
Verksamheten är etablerad i
Halland, men det finns
fortfarande ett stort behov av att
utveckla elevers
entreprenörskap.
Region Halland finansierar
projektet med 2 436 189 kr.
Ung Företagsamhet är
projektägare.

Följer plan. Dialoger förs
gällande ny projektansökan
2022.

1.12 Leda och samordna utveckling, innovation och
internationalisering inom besöksnäringen
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Tysklandss
atsning

Fortsatt
utveckling
av
Kustnära
vandringsl
ed,
(markägarf
rågor)
Översättni
ngsstöd till
företag
inom
besöksnäri

Slut
dat
um
202
21231

202
11231

202
21231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Region Halland
RH medel: 905 000 kr
Beskrivning: Visit Halland ska
utöver Danmark och Norge även
satsa på Tyskland som
internationell fokusmarknad.
Under 2020 ska arbetet ske
inom RESA-nätverket som leds
av Visit Sweden. Senare är det
tänkt att komplettera även med
kommunikationsinsatser och
PR.
Ägare: Region Halland
RH medel: 300 000 kr
Beskrivning:

Pågår enligt plan

Ägare: Region Halland
RH medel: 1 500 000 kr
Beskrivning: Stöd till företag i
form av Översättningsstöd.
Finansieras av 1:1-anslaget.

Efterfrågan på stödet har varit
låg vilket till stor del troligtvis kan
förklaras av Coronapandemin
och dess påverkan på
besöksnäringen. Ett företag har

Arbetet med att diskutera med
markägarna utmed leden har
inletts i de södra kommunerna
och det ser än så länge positivt
ut.

Stat
us

Aktiviteter
ngen 20202022
ESF
Hållbar
Kompetens
i Halland
2020-2022

Slut
dat
um

Beskrivning

Kommentar
ansökt om stödet i år.

202
20228

Ägare: Region Halland
Total projektbudget: 8
124 658 kr
Beskrivning: Hållbar kompetens
i Halland fokuseras på social,
ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Där vi utöver
kompetensutvecklingsinsatser
för att stärka de enskilda
individerna ska jobba med
hållbar destinationsutveckling för
Halland som helhet.

Projektet fortsätter enligt den
planering som är lagd men är
kraftigt påverkad av pandemin.
Detta innebär att deltagarantalet
är mycket lägre än budgeterat
vilket i sin tur genererar en
mycket lägre medfinansiering.
Planen framåt är att fullfölja
projektet trots budgetunderskott.

1.13 Samordna vårdförvaltningarnas utvecklingsarbeten inom digital
tillgänglighet
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Digital
utvecklings
insats inom
psykiatri Att stärka
kontaktmöjl
igheter för
patienter
med
psykisk
ohälsa

Slut
dat
um
202
11231

Beskrivning

Kommentar

Region Halland har tilldelats
statligamedel enligt beslut
S2020/03317/FS för att utveckla
och stärka kontaktmöjligheter till
följd av spridningen av covid-19.
Stödet riktar sig till verksamheter
som möter patienter med
psykisk ohälsa och medlen ska
användas till att stärka
möjligheterna att möta
sjukvården digitalt
För mer info se RS200551
Delegationsbeslut - Digital
utvecklingsinsats psykiatri

Film: Jag är orolig
Manus framtaget för film ”Jag är
orolig för någon”, som riktar sig
till anhöriga till närstående som
befinner sig i suicidal process.
Kommunikatör/producent
involverad.
Patientföreningar Hjärnkoll
konsulterade, deltagande
patientrepresentanter klara.
Inspelning startar i januari.

1.14 Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det
halländska näringslivet
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Open
Innovation
Quarters

Slut
dat
um
202
21231

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Provinse Friesland
(Nederländerna)
RH Medel: 2 205 530
Beskrivning: Interreg-projekt där
Region Halland och Nordic
Surfers utgör svenska partners.
Använda festivaler som
Hallifornia som testbädd för nya
innovationer. High five
(Halmstad Business Incubator
AB) är upphandlade för att
genomföra projektet där 10
företag per år får visa upp sig på

Har avslutat ytterligare en
sommar med festival även om
det även detta år blev i en
annan tappning än vad
Hallifornia normalt är. kommer i
år även att göra insatser mot
företag i samband med Halland
Tech Week i oktober. Projektet
har fått förlängt av Interreg till
2022-12-31. Upphandlingen av
High Five som utförare har
därmed också förlängts till detta
datum.

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

BAS
- Bygga
Attraktiva
Samhällen

202
10630

Projekt
Young
Entreprene
urs of
Halland

202
11231

Samverkan
för Smart
Industri
2019-2020

202
11115

Digiboard
lead 2.0

202
11231

Halland
invest

202
11231
202
11231

Cleantech
Scale-Up
extension
TEK
Catalyst

202
20531

Beskrivning
Hallifornia i Varberg och Into the
Woods i Hylte. Projektet har
beviljats förlängning till 2021-1231
Projektägare: Varbergs kommun
(Närings och
Destinationskontoret)
RH: Medel 1 500 000 (20192021)
Beskrivning: Utveckla en
interaktiv samhällsarena som
bidrar till nytänkande och nya
samarbetsformer i offentlig
sektor.
Ägare: Falkenbergs kommun,
näringslivsavdelningen
RH medel: 55 000 kr
Beskrivning: Stärka unga
entreprenörer genom bildade av
nätverk, samt deltagande in
EMAX
Ägare: Industriellt
Utvecklingscentrum Halland
(IUC)
RH medel:3 809 708kr
Beskrivning: Projekt inom
Tillväxtverkets nationella
satsning Smart Industri i
Regionerna. Det halländska
projektet är uppdelat i två
delprojekt: Hållbar produktion
och Kunskapslyft Industrin.
Projektet kan komma att få en
förlängning från
Tillväxtverket/Näringsdeparteme
ntet till Q1 2021.
Ägare:High5
RH medel: 150 000 kr
Beskrivning: Det övergripande
målet är att små och medelstora
företag i regionen genom
kunskap om AI-baserad
tjänsteutveckling ska öka sin
innovationsförmåga och
konkurrenskraft vilket bidrar till
ökad regional tillväxt.
Ägare: Högskolan i Halmstad
RH medel: 500 000 kr
Beskrivning:
Ägare: RISE
RH medel: 600 000 kr
Beskrivning: Syftar till att skapa
exportsatstningar scale upföretag inom miljöteknik.
Ägare: TEK / IUC Halland
RH Medel: 4 182 616kr
Syfte med projektet: Att den
tillverkande industrin ökar sin
konkurrenskraft och lönsamhet

Kommentar

Detta EU-projekt testar olika
alternativ för att förnya
samhällsplaneringen i
samverkan med näringslivet.

Projektet har genomförts med
goda resultat, och en ansökan
om en fortsättning har inkommit.

Projektet är avslutat och
slutrapporterat.

Pågår enligt plan

Projektet pågår men har inte
riktigt haft den framdrift som
projektledningen önskat
beroende på pandemin.
Pågår enligt plan.

Projektet har ansökt om och
blivit beviljade en förlängning av
projektet till 2022-05-31 då det
har varit svårt att under Coronapandemin genomföra insatser

Stat
us

Aktiviteter

Slut
dat
um

AI Sweden
Västsverig
e

202
30831

Exportcent
er Väst
- Västra
Götaland &
Halland

202
31031

Beskrivning

Kommentar

genom nya affärsmodeller och
omställning till en allt mer
attraktiv, hållbar och cirkulär
verksamhet.
Projekt: AI Sweden Västsverige
EU-projekt inom REACT
utlysningen
Projektägare: Lindholmen
Science Park, Göteborg
Projektperiod: : 21-08-16 till 2308-31
Finansiering: 400.000 SEK
Projektet skall bidra till större
kunskap och innovationer
baserade på Artificiell Intelligens
i Halland.
Projektägare: Västsvenska
Handelskammaren
Finansiering: 839 000 SEK
Beskrivning: Projektet syftar till
att stimulera fler Halländska
företag att exportera och att de
företag som redan är exportörer
hittar nya marknader.

mot företag i den utsträckning
som var planerat.
Projektet har precis startats och
rekrytering pågår.

Projektet har startats upp och
fortgår i samma riktning som
Hallands exportcentrum.

1.15 Koordinera regionala processer samt stödja forskning och
utveckling för att möta samhällsutmaningarna inom klimat- och
miljöområdet, med särskilt fokus på styrkeområdet grön tillväxt.
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Flytande
biogas för
tung
transport
Hållbar
konkurrens
kraft i
mobilitetss
ektorn i
Halland
genom
cirkulära
affärsmode
ller 20182020

Slut
dat
um
202
21231
202
10331

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Högskolan i Halmstad
RH medel: 500 000 kr

Projektet fortgår enligt plan.

Ägare: RISE
RH medel: 1 350 000 kr

Projektet avslutades i mars.

1.16 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland
Projekt
Stat
us

Aktiviteter
Hållbar
regional
utveckling

Slut
dat
um
202
30531

Beskrivning

Kommentar

Ägare: Region Halland
RH-medel: 3,8 mkr finansierat
av Tillväxtverket (varav 350 tkr
egen finansiering)
Beskrivning:
Regeringsuppdraget Vägar till
hållbar utveckling 2020-2023
syftar till att stärka arbetet med
hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet. Region
Hallands roll innebär att
möjliggöra ett systematiskt
hållbarhetsarbete som är
integrerat i det regionala
utvecklingsuppdraget och som
utgår ifrån intentionerna i
Agenda 2030.
Delprojekt 1: Stärka strukturen
för hållbarhetsintegrering
Delprojekt 2: Minska mängden
koldioxidutsläpp i atmosfären
Delprojekt 3: Minska
näringslivets klimatpåverkan
inklusive finansieringen för
hållbarhet
Delprojekt 4: Kollegialt utbyte

Arbetet genomförs i projektform
och är nu förlängt till slutet av
maj 2023.
De utvecklingsområden som
Region Halland arbetar med
fortlöper enligt justerad tidsplan.
Vissa aktiviteter inom de fyra
utvecklingsområden skjutits
framåt och bedömningen görs
att projektet följer den nya
planen.

