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5Inledning och syfte

Region Halland formulerar och samordnar ge-
nomförandet av den regionala tillväxtpolitiken 
inom strategiska ramar som beslutas på euro-
peisk och nationell nivå. På europeisk nivå finns 
Europa 2020, EU:s strategi för tillväxt och sys-
selsättning. Syftet med denna rapport är att visa 
vad Region Halland kan göra för att bidra till 
Europa 2020-strategins genomförande. Därmed 
utgör rapporten underlag för den regionala till-
växtpolitiken 2014-2020.

Europa 2020 är ett ramverk för tillväxtpolitik i 
Europa. Den ger information om vilka utma-
ningar tillväxtpolitiken står inför, och vad som 
behöver göras för att hantera dem. Hur Region 
Halland ska implementera Europa 2020 är med 
andra ord i allt väsentligt en fråga om regionala 
politiska prioriteringar inom ramverket. Rap-
porten är ett underlag för den regionala tillväxt-
politiken 2014-2020.

I sammanhanget är det viktigt att betona att Eu-
ropa 2020 inte är en hierarkisk ordergivning från 
Bryssel till Region Halland. Det är upp till Regi-
on Halland själva att förhålla sig till Europa 2020, 
och identifiera vad just Region Halland bör göra 
för att bidra till strategins genomförande. Vad 
Region Halland bör göra formuleras dels i den 
kontinuerliga verksamhetsplaneringen och dels 
i de program inom sammanhållnings-, lands-
bygds- och fiskerpolitiken som Region Halland 
är involverad i. Rapporten är ett underlag för 
dessa politiska processer.

För att uppnå syftet har Region Hallands for-
mella mandat använts som filter för att urskilja 
vad Region Halland kan respektive inte kan göra 
inom ramen för Europa 2020 – eller, annorlunda 
uttryckt, vilka roller Region Halland har i Euro-
pa 2020-strategins genomförande. Även Region 
Hallands politiska prioriteringar har fungerat 
som underlag för den rolldiskussionen. 

Rapporten har inte beaktat hur Region Halland 
är organiserat.

Läsanvisningar
Rapporten är disponerad i tre kapitel. Det första 
kapitlet beskriver Europa 2020-strategin samt 
Region Hallands formella mandat och politiska 
prioriteringar. 

I kapitel två ges en heltäckande genomgång av 
Europa 2020-strategin. Kapitlet är disponerat i 
sju avsnitt, ett för varje initiativ i Europa 2020. 
Initiativ är benämningen på strategins olika de-
lar. Varje avsnitt inleds med att den utmaning 
som respektive initiativ ställer den regionala till-
växtpolitiken inför identifieras. Därefter identi-
fieras Region Hallands möjliga roller i genom-
förandet. Rollerna identifieras genom att Europa 
2020-strategins innehåll möter Region Hallands 
formella mandat och politiska prioriteringar. 
För överskådlighet grupperas därefter de iden-
tifierade rollerna i olika utvecklingsblock. Ett ut-
vecklingsblock samlar tematiskt likartade roller.

Det tredje kapitlet består av tre avsnitt varav det 
första beskriver de identifierade utmaningarna 
för den regionala tillväxtpolitiken 2014-2020. 
Det andra avsnittet beskriver det sammantagna 
innehållet i de olika utvecklingsblocken. I det 
tredje avsnittet konstrueras en matris som ger 
en sammanfattande orientering över vad Re-
gion Halland kan göra inom ramen för Europa 
2020-strategin. På nästa sida illustreras rappor-
tens logik grafiskt.

Inledning och syfte
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I detta kapitel introduceras Europa 
2020-strategin och Region Hallands formel-
la mandat och politiska prioriteringar.

1.1
Vad är Europa 2020-strategin?
Europa 2020 är EU:s övergripande strategi för 
tillväxt och sysselsättning. Dess syfte är att han-
tera globaliseringen och öka den europeiska 
ekonomins konkurrenskraft. Strategin utgår dels 
från identifierade strukturella problem i Europa, 
och dels från globala utmaningar. De strukturel-
la problemen är:

•	Europa har lägre genomsnittlig tillväxt i 
jämförelse med sina viktigaste ekonomiska 
partners. Detta beror på för låga investe-
ringsnivåer i innovation samt i forskning 
och utveckling, en generell ovillighet att ta 
till sig innovation, olika hinder för mark-
nadstillträde, samt en otillräcklig använd-
ning av informations- och kommunika-
tionsteknik. 

•	Europa har för låg sysselsättningsnivå. 69 
procent i åldrarna 20–64 arbetade år 2010. 
Endast 63 procent av kvinnorna förvärvs-
arbetade vid samma tidpunkt jämfört med 
76 procent av männen, och endast 46 pro-
cent av arbetstagarna mellan 55–64 år ar-
betade.

•	Befolkningens medelålder är accelereran-
de. En kombination av färre förvärvsar-
betande och fler pensionärer utsätter väl-
färdssystem för ökande påfrestningar.

De globala utmaningarna är: 

•	En ökad press på Europas näringsliv att 
stärka sin konkurrenskraft. Världsekono-
min blir allt mer sammanflätad och kon-
kurrensen från både utvecklade ekonomier 
och tillväxtekonomier ökar. Å andra sidan 
öppnar tillväxtekonomiernas utveckling 
upp nya marknader för europeiska företag.

•	Ett behov av att åstadkomma globala lös-
ningar för ett effektivt och hållbart finans-
system. Lättillgängliga lån, kortsiktighet 
och överdrivna risker på finansmarknader-
na har underblåst spekulation och ekono-
miska obalanser. 

•	Ökningen av världens befolkning intensi-
fierar den globala konkurrensen om natur-
resurser, och utsätter miljön för stora på-
frestningar. Beroendet av fossila bränslen 
och en ineffektiv råvaruanvändning leder 
till att konsumenter och företag utsätts för 
kostsamma prischocker. 

Europas strukturella problem bildar tillsam-
mans med de globala utmaningarna en fond till 
Europa 2020-strategins målsättningar och prio-
riteringar.

1. Region Halland och Europa 2020
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Övergripande målsättningar
Strategin fastställer var Europa bör befinna sig 
år 2020 genom att specificera ett antal övergri-
pande mål. 

•	 Sysselsättningsmål
75 procent av befolkningen i åldrarna  
20-64 år ska ha ett arbete.

•	 Innovationsmål
3 procent av EU:s BNP ska investeras i 
forskning och utveckling.

•	Energi- och klimatmålen
Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 
procent lägre än 1990, 20 procent av ener-
gin ska komma från förnyelsebara energi-
källor och energieffektiviteten ska ha ökat 
med 20 procent. 

•	Utbildningsmålen
Andelen unga som slutar skolan i förtid 
ska vara under 10 procent, och minst 40 
procent av 30-34 åringarna ska ha högre 
utbildning.

•	 Socialt mål
Antalet människor som lever eller riskerar 
att leva i fattigdom och social utestängning 
ska ha minskat med minst 20 miljoner.  

De övergripande målen avser EU som helhet. 
Varje medlemsstat omvandlar dessa till natio-
nella mål i så kallade nationella reformprogram. 
På så sätt anpassas målen utifrån varje medlems-
stats förutsättningar. De nationella reformpro-
grammen uppdateras årligen. I Sverige tar Stats-
rådsberedningen fram det svenska nationella 
reformprogrammet. 

Europas 2020:s tre prioriteringar 
och sju initiativ
Europa 2020-strategin är strukturerad i tre pri-
oriteringar - smart tillväxt, hållbar tillväxt och 
tillväxt för alla. Under respektive prioritering 
finns två eller tre initiativ. I initiativen specifice-
ras åtgärder som är nödvändiga för att de över-
gripande målen ska uppnås. 

•	 Smart Tillväxt
Prioriteringen fokuserar på ungdomsar-
betslöshet, forskning och innovation samt 
det digitala samhället. Tre initiativ sorterar 
under prioriteringen.

- Den digitala agendan

- Innovationsunionen

- Unga på väg

•	Hållbar Tillväxt
Inom prioriteringen lyfts en mer konkur-
renskraftig och koldioxidsnål ekonomi. 
Mer specifikt ingår att stödja grön teknik, 
förbättra företagsklimatet och utveckla ett 
grönt och konkurrenskraftigt transportsys-
tem. Två initiativ sorterar under priorite-
ringen.

- En integrerad industripolitik för en  
globaliserad tid

- Ett resurseffektivt Europa

•	Tillväxt för alla
Prioriteringen för en ökad sysselsättning. 
Här ingår investeringar i kompetensut-
veckling och modernisering av arbets-
marknader och välfärdssystem. Två initia-
tiv sorterar  under prioriteringen.

- En agenda för ny kompetens och  
arbetstillfällen

- Den europeiska plattformen mot fattig-
dom och social utestängning 
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I initiativen specificeras primärt konkreta åtgär-
der riktade till Europeiska kommissionen. Med-
lemsstater uppmanas i Europa 2020 att vidta ett 
stort antal åtgärder. I några få fall nämns Euro-
paparlamentet, myndigheter, regioner, närings-
livet eller det civila samhället. Europa 2020-stra-
tegins tre prioriteringar är jämförbara med de 
tre dimensionerna i begreppet hållbar regional 
tillväxt och utveckling, vilken består av en eko-
nomisk, en social och en miljömässig dimensi-
on. Det ligger i Region Hallands statliga uppdrag 
att verka för just en hållbar regional tillväxt och 
utveckling.1 

Hur genomförs Europa 2020?
Det finns ingen budget direkt kopplad till Euro-
pa 2020-strategin. För att genomföra strategin 
har EU tre övergripande verktyg.

- EU:s budget

- Den inre marknaden 

- Utrikespolitiska instrument

De flesta åtgärder som specificeras i initiativen 
kan kopplas till något av dessa tre verktyg. Åt-
gärder som styr hur EU:s budget ska användas 
påverkar de operativa EU-programmen, vilka är 
verktyg för den regionala tillväxtpolitiken. 

Åtgärder på den inre marknaden handlar främst 
om lagstiftningsfrågor och berör därför i första 
hand nationell nivå. Utrikespolitiska instrument 
avser bi- eller multilaterala avtal med stater eller 
organisationer utanför EU. 

1 Se avsnitt 1.2

Europa 2020:s relation till Region 
Halland, en indirekt styrning
Europa 2020 utövar en indirekt styrning över 
Region Halland. Indirekt innebär i detta fall inte 
att styrningen saknar inflytande. Den indirekta 
styrningen utövas på två sätt. 

För det första sker en styrning genom de ope-
rativa programmen, främst inom sammanhåll-
nings-, landsbygds- och fiskeripolitiken. Dessa 
program utgör de primära finansiella verktygen 
för Region Hallands tillväxtpolitik samtidigt 
som de ska bidra till Europa 2020-strategins ge-
nomförande. Därför sätter Europa 2020 ramar 
för den regionala tillväxtpolitiken. Självfallet står 
det Region Halland fritt att själva finansiera in-
satser utanför Europa 2020-strategins ramverk.

För det andra sker en styrning genom att Europa 
2020 utgör en tillväxtpolitisk norm för Europa. 
Strategin är en plattform utifrån vilken olika in-
tressen i samhället för tillväxtpolitiska diskussio-
ner på. 
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1.2
Region Hallands formella  
mandat och politiska  
prioriteringar

Detta avsnitt presenterar dels den lagstift-
ning som sätter ramarna för Region Hal-
lands verksamhet och dels Region Hallands 
politiska prioriteringar.

Statlig styrning av regionalt tillväxtarbete och 
definition av hållbar tillväxt
I lagen om regionalt utvecklingsansvar för vissa 
län ger staten Region Halland ansvaret för regi-
onalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur. 
Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för 
att skapa en hållbar regional tillväxt och utveck-
ling. Begreppet hållbar tillväxt och utveckling är 
i sammanhanget centralt och förtjänar en defini-
tion. Det innebär en helhetssyn på människors 
och samhällens behov, förutsättningar och pro-
blem. Utgångspunkten är att ekonomiska, socia-
la och miljömässiga förhållanden är ömsesidigt 
beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt är en 
förutsättning för utveckling, men den tillväxten 
är inte hållbar om den äventyrar miljön eller om 
välståndet inte fördelas rättvist. 

Ansvaret för regionalt tillväxtarbete innebär att 
Region Halland ska utarbeta en strategi för länets 
utveckling och samordna insatser för den stra-
tegins genomförande. Region Halland ansvarar 
även för att upprätta och fastställa länsplaner för 
regional transportinfrastruktur. Region Halland 
ska även samverka med länets kommuner, Läns-
styrelsen och övriga berörda statliga myndighe-
ter, samt samråda med företrädare för berörda 
organisationer och näringslivet i Halland.

Statlig styrning av hälso- och sjukvård
Målet för hälso- och sjukvården är en god häl-
sa hos invånarna och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Detta anges i hälso- och sjuk-
vårdslagen, vilken vidare säger att vården skall 
ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. 
Vidare ska den med störst behov av hälso- och 
sjukvård ges företräde till vård. Hälso- och sjuk-
vårdslagen ger Region Halland ansvaret att till-
handahålla god hälso- och sjukvård till Hallands 
invånare, samt till alla andra med rätt till vård-
förmåner i Sverige.

Hälso- och sjukvården påverkas även av olika 
nationella satsningar och överenskommelser. 
Till dessa kopplas krav och stimulansmedel som 
innebär en ytterligare styrning av hälso- och 
sjukvården. 

Statlig styrning av kollektivtrafik
Region Halland är kollektivtrafikmyndighet i 
Halland med uppgiften att hantera följande frå-
gor:

- Att besluta om trafikförsörjningsprogram.

- Att besluta om allmän trafikplikt.

- Att beställa kollektivtrafik.

- Att besluta om taxesystem.

Kollektivtrafiklagen innebär att strategiska be-
slut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltnings-
form. I lagen finns det krav på att det i varje län 
ska finnas ett Trafikförsörjningsprogram som 
omfattar hur kollektivtrafiken ska utvecklas på 
lång sikt, och en beskrivning av kollektivtrafi-
kens omfattning på kort sikt. För att uppnå att 
kollektivtrafiken planeras utifrån invånarnas 
och samhällets behov ska programmet upprättas 
efter samråd med invånare, resenärer, näringsliv, 
myndigheter, samhällsföreningar, intresseorga-
nisationer samt med angränsande läns regionala 
kollektivtrafikmyndigheter.
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Överenskommelse om kommunberedning
Region Halland arbetar tillsammans med kom-
munerna med de frågor som regleras i överens-
kommelsen om kommunberedning som anta-
gits av de halländska kommunerna och Region 
Halland.  

Kommunberedningens uppgifter är att:

- Samordna de regionala utvecklingsproces-
serna med de kommunala processer som har 
ett regionalt intresse. 

- Initiera kommunal samverkan för att ut-
veckla och effektivisera kommunal verksam-
het samt diskutera frågor inom hälso- och 
sjukvården som inte kan eller ska lösas lokalt, 
såsom avtals- och policyfrågor. 

- Vara ett forum för kommunal omvärlds- och 
intressebevakning. 

Kommunberedningen sammanträder minst sex 
gånger per år och föregår varje Regionstyrelse. 

Mål och strategier för Region Halland  
2012-2015
Under 2011 beslutade Region Halland om mål 
och strategier för perioden 2012-2015. Nedan 
redovisas de tio prioriterade områdena i fet stil 
samt vilka mål som finns kopplade till respektive 
område. 

•	Hälsa

- Hälsan i befolkningen ska vara jämlik 
och bland de tre bästa i Sverige.

•	Vård 

- Invånarna ska erbjudas god och jämlik 
hälso- och sjukvård.

- Invånarna ska ha stort inflytande och 
vara delaktiga i vården.

- Vården ska vara säker och ges med hög 
kvalitet.

•	Kommunikationer

- Resandet med kollektivtrafik ska öka och 
vara attraktivt.

- Invånarnas och företagens tillgång till 
e-tjänster ska öka.

•	Kultur

Förnyelsen, spetsen och kvalitén i kulturli-
vet ska öka.

Tillgängligheten ska öka så att fler kan ta 
del av kulturutbudet.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet 
att uppleva kultur. 

Fler och växande företag ska finnas inom 
de kulturella och kreativa näringarna.2

•	Arbete

- Det ska finnas fler och växande konkur-
renskraftiga företag.

- Fler ungdomar ska ha arbete.

•	Boende

- Det ska finnas attraktiva och trygga bo-
endemiljöer i hela regionen.

•	Kunskap

- Utbildningsnivån i regionen ska höjas.

2 Region Halland använder numera begrep-
pet kulturella och kreativa sektorn. Det kommer 
vidare att tillämpas konsekvent i denna rapport.

Region Halland och Europa 2020   Vad är Europa-2020 strategin?
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•	Miljö

- Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, 
långsiktig och föredömlig.

•	Region Halland som arbetsgivare

- Region Halland ska komma på topp fem 
över landets mest attraktiva arbetsgivare 
inom regioner och landsting.

•	Ekonomi

- Ekonomin ska vara stark för handlings-
frihet och varje generation ska bära sina 
egna kostnader. 

- Soliditeten ska vara positiv.

- Nettokostnadsandelen ska i genomsnitt 
vara högst 99 procent.

Det är utifrån Mål och strategier för Region Hal-
land 2012-2015 som regionfullmäktige fattar det 
lagstadgade beslutet om budget och ekonomisk 
plan, de ekonomiska ramarna för regional ut-
veckling och hälso- och sjukvård.

Region Hallands prioriteringar för den  
regionala tillväxtpolitiken 2014-2020
Prioriteringar för den regionala tillväxtpoliti-
ken 2014-2020 togs fram efter en förfrågan från 
regeringen hösten 2011. Prioriteringarna utgör 
underlag till regeringens arbete med en natio-
nell strategi för hur sammanhållningspolitikens 
program ska användas i Sverige under perioden 
2014-2020. För Region Halland sätter priorite-
ringarna de allmänna ramarna för tillväxtpoliti-
kens innehåll 2014-2020. Prioriteringarna är:

- Grundläggande förutsättningar för tillväxt.
Innehåller utbildning och kompetensutveckling, 
mångfald, jämställdhet, förnybar energi och en-
ergieffektvisering.

- Innovationssektorer. Sex områden listas - häl-
sa, kulturella och kreativa sektorn, vård, mat, 
bioenergi och halland.se.

- Entreprenörskap och företagsutveckling. 
Innehåller entreprenörskap i skolan och stöd till 
nya och befintliga företagare.

- Internationalisering. Avser främjandet av ex-
port, import, investeringar och samarbeten mel-
lan halländska och utländska företag.

- Kompetensutveckling för matchning och om-
ställningsförmåga.  

- Kommunikationer. Innehåller åtgärder som 
bidrar till regionförstoring, tillgänglighet till 
marknader och digital infrastruktur.

Värt att betona är att prioriteringarna är en inne-
hållsmässig ram för Region Hallands tillväxtpo-
litik 2014-2020. De olika delarna motsvarar inte 
verksamheter eller avdelningar på Region Hal-
land.
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I detta kapitel sammanfattar de sju initia-
tiven i Europa 2020-strategin. Varje avsnitt 
inleds med att den utmaning som respektive 
initiativ ställer den regionala tillväxtpoliti-
ken inför identifieras. Därefter identifieras 
Region Hallands möjliga roller i strategins 
genomförande. Rollerna identifieras utifrån 
att Europa 2020-strategins innehåll mö-
ter Region Hallands formella mandat och 
politiska prioriteringar. För överskådlighet 
grupperas därefter de identifierade rollerna 
i olika utvecklingsblock. Ett utvecklingsblock 
samlar tematiskt likartade roller.

Kapitlets rubriker är de samma som rubrikerna 
i Europa 2020-initiaitven och de texterna som 
beskriver Europa 2020-strategins innehåll är 
sammanfattningar. Initiativen är vidare skrivna 
på olika sätt vilket återspeglas i hur de diponeras 
i denna rapport. Med detta sagt presenteras de 
sju initiativen i följande ordning:

•	Den digitala agendan

•	 Innovationsunionen

•	Unga på väg

•	En integrerad industripolitik för en glo-
baliserad tid 

•	Ett resurseffektivare Europa

•	En agenda för ny kompetens och syssel-
sättning 

•	En plattform mot fattigdom och social 
utestängning

2.1
Smart tillväxt  
- Den digitala agendan
Den digitala agendan sorterar under priorite-
ringen smart tillväxt och syftar till att uppnå 
ekonomiska och sociala vinster från en digital 
inre marknad baserad på snabbt internet och 
interoperabla tillämpningar. Interoperabilitet 
innebär förmågan hos olika system att fungera 
och kommunicera med varandra. 

Det kan konstateras att Den digitala agendan har 
haft en agendasättande effekt. Den föranledde 
den svenska regeringen att ta fram En digital 
agenda för Sverige, och att uppmuntra Sveriges 
regioner att ta fram regionala digitala agendor. 
Det är en utmaning för den regionala tillväxt-
politiken att bidra till att digital teknik ger eko-
nomiska och sociala vinster. Att leda ett arbete 
för att ta fram en Digital agenda för Halland kan 
vara ett sätt att möta den utmaningen.

Den digitala agendan består av sju delar. 

•	En digital inre marknad

•	 Interoperabilitet och standardisering

•	Tillit och säkerhet

•	 Internettillgång

•	Forskning och innovation inom IKT3

•	Digital kompetens

•	Vinster för EU-samhället som möjliggörs 
av IKT

3 IKT är en förkortning för informations- 
och kommunikationsteknologi.

2. Region Halland och  
Europa 2020-strategins initiativ



14 Region Halland och Europa 2020-strategins initiativ   Smart tillväxt - Den digitala agendan Region Halland och Europa 2020-strategins initiativ   Smart tillväxt - Den digitala agendan

För varje del identifieras Region Hallands möj-
liga roller i genomförandet. Avsnittet avslutas 
med att de identifierade rollerna grupperas i oli-
ka utvecklingsblock.

En digital inre marknad 
Fragmenterade digitala marknader hämmar Eu-
ropas konkurrenskraft. Delvis beror detta på att 
EU-bestämmelser rörande transaktioner i digi-
tal miljö tillämpas inkonsekvent i medlemssta-
terna. Den digitala agendan vill säkra en öppen 
tillgång till onlineinnehåll. Detta genom att för-
enkla förfarandet för gränsöverskridande licen-
ser för upphovsrätt och underlätta transaktioner 
i digitala miljöer genom att införa ett gemensamt 
eurobetalningsområde. Andra åtgärder berör en 
europeisk ram för eFakturor, vilken syftar till att 
behandla eFakturor på samma sätt som pappers-
fakturor. 

Ett annat europeiskt problem är ett bristande 
förtroende för onlinemiljö, vilket hämmar den 
europeiska onlineekonomins utveckling. Det 
finns en rättslig osäkerhet vid elektroniska han-
delstransaktioner som behöver hanteras och 
konsumenträttigheterna online behöver stärkas. 
Vidare behöver EU-verktyg utvecklas för online-
reklamationer samt för lösning av tvister angå-
ende handelstransaktioner över internet.

För en digital inre marknad behövs även en inre 
marknad för telekomtjänster. I dagsläget är tel-
ekommarknaderna i högsta grad nationella. 
Hållbara lösningar för dataroaming och ökad 
jämförbarhet av användar- och konsumentpri-
ser över EU på telekommarknaden efterfrågas 
av Den digitala agendan.

Region Hallands roller i ”En digital inre  
marknad”
En digital inre marknad berör främst lagstift-
ningsfrågor på nationell och EU-nivå. Där har 
Region Halland ingen roll. Däremot kan Regi-
on Halland förhålla sig till öppen tillgång till 
onlineinnehåll. En roll i det är att arbeta för en 
öppen publicering av offentlig data. Exempel-

vis GIS-data om bredband eller vart hållplatser 
är belägna. En ytterligare roll är att vid offent-
lig upphandling beakta användandet av öppna 
standarder, programvaror med fria licenser och 
öppen källkod.

Interoperabilitet och standardisering  
Interoperabilitet innebär förmågan hos olika 
system att kommunicera med varandra. Det är 
en grundläggande förmåga för ett fungerande 
digitalt samhälle. Den digitala agendan vill för-
bättra interoperabiliteten mellan apparater, till-
lämpningar, centrallager för databaser, tjänster 
och nät. 

En förutsättning för interoperabilitet är standar-
der inom IKT, exempelvis standarder för inter-
net. Sådana utvecklas ofta i globala forum och 
konsortier. Dessa standarder behöver den euro-
peiska standardiseringspolitiken ta hänsyn till.4 

Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar 
är särskilt prioriterat. Den digitala agendan beto-
nar att allmänhet och näringsliv behöver tillgång 
till offentliga tjänster över hela Europa. Med-
lemsstaterna uppmanas att delta i gemensamma 
pilotprojekt och anpassa nationella interoperabi-
litetsstrategier till strategier på EU-nivå. Hänsyn 
behöver även tas till en europeisk dimension vid 
utvecklingen av framtida offentliga tjänster. Med 
europeisk dimension avses bland annat flersprå-
kighet.

Region Hallands roller i ”Interoperabilitet och 
standardisering”
Att arbeta med interoperabilitet är en central 
fråga för hälso- och sjukvården och är en pri-
oriterad nationell fråga. Det är också Region 
Hallands ambition att följa den nationella hand-
lingsplanen 2013-2018 avseende landstingens, 
regionernas och kommunernas samarbete inom 
eHälsoområdet. Handlingsplanen strävar bland 

4 För vidare läsning, se Europeiska kommi-
sionens vitbok: Moderniserad IKT-standardiseringi 
EU: vägen framåt. IKT är en förkortning för infor-
mations- och kommunikationsteknologi.
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annat efter att varje individ ska ha tillgång till 
alla uppgifter om sig själv. Det förutsätter en väl 
utvecklad interoperabilitet. Genom att arbeta 
för en fungerande interoperabilitet mellan olika 
system med relevans för hälso- och sjukvården 
kan verksamheter bli mer effektiva. Emellertid 
framtvingar teknisk utveckling ett kontinuerligt 
omställningsarbete, bland annat för att anpassa 
ny teknik till äldre. Omställningen kräver inte 
endast investeringar i hård- och mjukvara. Även 
nya arbetssätt kan behöva implementeras, vilket 
kräver kompletterande insatser.

En ytterligare roll springer ur det regionala ut-
vecklingsansvaret. Digitala tjänster är ett pre-
sumtivt verktyg för tillväxtpolitikens genom-
förande, och de tjänsternas effektivitet kan vara 
beroende av en fungerande interoperabilitet. En 
roll inom ramen för Region Hallands utveck-
lingsansvar är att stödja utvecklingen av digitala 
tjänster, samt interoperabilitet mellan digitala 
tjänster, med relevans för tillväxtpolitikens ge-
nomförande. Det kan avse olika digitala tjänster 
för människor som vill starta företag eller som 
redan driver företag.

Tillit och säkerhet 
Här behandlas kort den europeiska politiken för 
nät- och informationssäkerhet. En grundläggan-
de säkerhetsnivå krävs för avancerade eTjänster 
som exempelvis banker eller vårdgivare tillhan-
dahåller. Skräppost, virus, identitetsstölder och 
onlinebedrägeri utgör hot som behöver hante-
ras globalt. Ett dylikt hot är organiserade cybe-
rattacker med ekonomiska eller politiska motiv 
mot företag eller stater. Den digitala agendan 
tar ett grepp om digitala säkerhetsfrågor och 
vill upprätta en europeisk plattform mot cyber-
brottslighet, verka för global riskhantering i den 
digitala sfären, ta fram riktlinjer för skydd av 
personlig integritet och personuppgifter, samt 
inrätta hjälplinjer för rapportering av stötande 
onlineinnehåll.5 

5 Vad som är ”stötande” är givetvis ytterst in-
dividuellt. Vad Europa 2020 anser vara ett ”stötande 
onlineinnehåll” uppges inte.

Region Hallands roller i ”Tillit och säkerhet”
I genomförandet av den europeiska politiken för 
nät- och informationssäkerhet har Region Hal-
land ingen stor roll. Dessa frågor landar främst 
på nationell nivå. Beröringspunkten är informa-
tionssäkerhet inom hälso- och sjukvården. Regi-
on Hallands roll är att arbeta med informations-
säkerhet för skydd av personlig integritet och 
personuppgifter. 

Internettillgång 
Internet med hög hastighet är en förutsättning 
för ekonomisk tillväxt och social integration. 
Därför specificerar Den digitala agendan mål för 
bredbandsutbyggnad i Europa. Till år 2020 ska:

•	 Samtliga i Europa ha tillgång till internet-
förbindelser över 30 Mbit/s. 

•	Minst 50 procent av de europeiska hushål-
len abonnera på internetförbindelser över 
100 Mbit/s.

Bredbandspolitiken behöver dels garantera sam-
hällsomfattande täckning, dels främja utbyggna-
den och användingen av nästa generations nät 
som möjliggör hastigheter över 100 Mbit/s. För 
att nå dit behöver finansieringen av bredband 
med hög hastighet stärkas genom EU-instru-
ment, exempelvis den regionala utvecklingsfon-
den och landsbygdsprogrammet.

Den digitala agendan uppmanar medlemsstater 
att utveckla och driva igenom nationella bred-
bandsplaner som uppfyller de mål om täckning 
och hastighet som fastställs i Europa 2020. Åt-
gärder för att på olika sätt främja bredbandsin-
vesteringar är en prioritet, liksom att utnyttja 
EU-fonder för investeringar i IKT-infrastruktur.

Region Hallands roller i ”Internettillgång”
Region Hallands ansvar i bredbandsfrågan inne-
bär att handlägga och besluta om kanalisations-
stöd, att bistå Post- och telestyrelsen i att följa 
tillgången till IT-infrastruktur med hög överfö-
ringskapacitet, samt att följa utvecklingen inom 
IT-infrastruktur i mindre tätorter, småorter 
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och glesbygd. Länsstyrelsen har också en bety-
delsefull roll genom sitt ansvar för landsbygds-
programmet. Bredbandsutbyggnad har under 
2007-2013 kunnat finansieras inom ramen för 
det programmet.

Region Hallands roll är att leda arbetet med att 
ta fram en strategi för bredbandsutbyggnad i 
Halland, samt att säkra genomförandet av den 
strategin. Arbetet behöver ske i samverkan med 
Länsstyrelsen, Hallands kommuner och andra 
aktörer som investerar i bredbandsutbyggnad. 

I prioriterat område ”Kommunikationer” i Mål 
och strategier för Region Halland 2012-2015 
finns målsättningen att alla invånare och företag 
i Halland ska ha tillräcklig överföringskapacitet 
för att kunna utnyttja e-tjänster. Det målet, till-
sammans med målen i Europa 2020 och Sveriges 
nationella bredbandsmål utgör ingångsvärden 
för arbetet med att ta fram en strategi. Det kan 
noteras att de svenska bredbandsmålen är mer 
ambitiösa än de europeiska. År 2020 ska 90 pro-
cent av alla hushåll och företag i Sverige ha till-
gång till bredband om minst 100 Mbit/s.  

En strategi för bredbandsutbyggnad i Halland 
behöver staka ut vägen mot dels en allomfattan-
de täckning av bredband, dels en utbyggnad av 
bredband med högre hastighet än 100 Mbit/s. 
Strategin bör ha en tydlig koppling till lands-
bygdsprogrammet 2014-2020, och till hur kana-
lisationsstödet används.

Forskning och innovation inom IKT
Den digitala agendan konkluderar att Europa 
underinvesterar i IKT-forskning och utveckling 
i jämförelse med USA. Eftersom IKT påverkar 
konkurrenskraften i både tillverknings- och 
tjänstesektorer utgör detta ett hot mot Europas 
konkurrenskraft. Tre övergripande problem 
identifieras som orsaker till att Europa underin-
vesterar i IKT:

•	  Splittrade och svaga offentliga satsningar 
på forskning och utveckling inom IKT. 

•	Fragmenterade marknader begränsar till-
växten i IKT-sektorn.

•	En strukturell tröghet inom offentlig sektor 
att ta till sig innovationer inom IKT. 

Investeringar i forskning är emellertid inte till-
räckligt. Europa 2020-strategin betonar att resul-
taten från investeringarna också behöver nå en 
marknad. Denna del av Den digitala agendan har 
bäring på målsättningen om att öka investering-
arna i forskning och utveckling till tre procent av 
EU:s BNP. Den digitala agendan överlappar här 
med Innovationsunionen, där den övergripande 
forsknings- och innovationsstrategin för Europa 
läggs fram.6 

Den digitala agendan är tydlig med att offent-
lig sektor har en strategisk roll i att främja inn-
ovation. En aspekt är myndighetssamverkan i 
Europa avseende lagstiftning, certifiering, upp-
handling och standardisering som gagnar inn-
ovation. Mer konkret betonas potentialen i en 
strategisk användning av förkommersiell upp-
handling och i offentlig-privata partnerskap. 
Detta för att främja privata investeringar inom 
IKT. Förkommersiell upphandling är en metod 
för det offentliga att i samverkan med företag fi-
nansiera utvecklingen av en produkt eller tjänst 
hela vägen fram till kommersialisering. Normalt 
sett förhindrar statstödsreglerna ett omfattande 
offentligt stöd, men i EU:s upphandlingsdirek-
tiv finns ett undantag för just forsknings- och 
utvecklingstjänster.7 Ett sådant arbete kan ock-
så bidra till att de offentliga tjänsternas kvalitet 
ökar.

I  Den digitala agendan poängteras att EU:s fi-
nansiella instrument för stöd till IKT-forskning 
och innovation behöver fokusera på användar-
drivna partnerskap, och EU-stödet behöver i 
högre utsträckning än tidigare tillgängliggöras 

6 Se kapitel 2.2 i Innovationsunionen
7 För vidare läsning, se SOU 2010:56, Inno-
vationsupphandling - Betänkande av Innovations-
upphandlingsutredningen
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för små och medelstora företag samt för unga 
forskare. Eftersom IKT påverkar en ekonomis 
konkurrenskraft horisontellt betonas att stöd ges 
till öppna plattformar vilka främja utvecklingen 
av nya produkter och tjänster.

Region Hallands roller i ”Forskning och  
innovation inom IKT”
I en rolldiskussion om forskning är det viktigt 
att fastslå att Region Halland, inom ramen för 
det regionala utvecklingsansvaret, inte är en 
offentlig forskningsfinansiär. Andra aktörer i 
samhället har den rollen, exempelvis FORMAS 
och Vetenskapsrådet, vilka är aktörer med stora 
resurser. För att undvika fragmentering bör Re-
gion Hallands insatser i den regionala tillväxtpo-
litiken inte finansierar forskning. Istället bör den 
regionala tillväxtpolitiken bidra till att kunskap 
omvandlas till produkter, tjänster eller lösningar 
med ett ekonomiskt värde. Ett sådant arbete kan 
bedrivas i offentligt-privata partnerskap.

Region Hallands roll är att, med utgångspunkt 
i de utpekade innovationssektorerna, främja ett 
nyttiggörande av forskningsresultat för att stär-
ka näringslivets konkurrenskraft.8 Inom Region 
Hallands innovationssektorer kan med fördel 
ett resonemang föras angående IKT:s potential 
i respektive sektor och hur den potentialen kan 
förverkligas.

Region Halland har vidare en roll i att stimule-
ra efterfrågan på nya IKT-relaterade produkter, 
tjänster och lösningar genom en strategisk an-
vändning av offentlig upphandling. Den rollen 
behöver koordineras med utvecklingsarbetet 
inom innovationssektorerna ”Bioenergi”, ”Vård” 
och ”Hälsa”. 

8 Se kapitel 1.2 Region Hallands formella 
mandat och politiska prioriteringar.

Digital kompetens 
Digital kompetens har betydelse för individers 
anställningsbarhet, för lärande och deltagande i 
samhället och för näringslivets konkurrenskraft. 
Att cirka 30 procent av Europas invånare aldrig 
använt internet är därför ett problem. Främst be-
står denna grupp av äldre, arbetslösa och lågut-
bildade och anledningen är till stor del en låg di-
gital kompetens. Därför är digital kompetens en 
av nyckelkompetenserna för livslångt lärande.9 I 
linje med resonemanget föreslås digital kompe-
tens och digitala färdigheter vara en prioritering 
för socialfonden 2014-2020. 

Att digital kompetens även påverkar konkur-
renskraft i näringslivet gör det till en central 
kompetensförsörjningsfråga. Digitala färdig-
heter är nödvändiga för innovation och tillväxt 
och behöver öka i Europa. 2015 beräknas bris-
ten på rätt digital kompetens motsvara mellan 
384  000 och 700  000 arbetstillfällen.10 Kopplat 
till kompetensförsörjningsfrågan behöver unga 
i allmänhet, och unga kvinnor i synnerhet, att-
raheras till IKT-utbildning. Den digitala agen-
dan betonar att IKT-arbetskraften behöver bestå 
av fler kvinnor, samt att de senaste årens ökade 
betydelse av design relativt tekniska lösningar 
bättre behöver återspeglas i utbildningsystemen. 
Medlemsstaterna uppmanas att integrera eLä-
rande i nationella strategier för utbildning samt 
att införa långsiktiga strategier för eFärdigheter 
och digital kompetens riktade till små och med-
elstora företag och till utsatta grupper.11 

9 EU har identifierat åtta nyckelkompe-
tenser för livslångt lärande i dokumentet ”Nyckel-
kompetenser för livslångt lärande - En europeisk 
referensram”. Övriga sju nyckelkompetenser är: 
Kommunikation på modersmål, Kommunikation 
på främmande språk, Matematiskt kunnande och 
vetenskaplig och teknisk kompetens, Lära att lära, 
Social och medborgerlig kompetens, Initiativför-
måga och företagande, Kulturell medvetenhet och 
kulturella uttrycksformer.
10 www.eskills-monitor.eu eSkills Monitor 
Study
11 eLärande innebär att olika IKT-hjälpmedel 
används för att förstärka lärandet.
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Slutligen betonas tillgänglighet till det digitala 
samhället. Elektroniskt innehåll behöver vara 
tillgängligt för personer med funktionshinder 
och offentliga webbplatser bör anpassas till in-
ternationella standarder för webbtillgänglighe-
ten.

Region Hallands roller i ”Digital kompetens”
Digital kompetens ingår i prioriterat område 
”Kunskap” i Mål och strategier för Region Hal-
land 2012-2015. Enligt Europa 2020-strategin 
finns en efterfrågan på arbetskraft med digital 
kompetens. Här identifieras tre möjliga roller för 
Region Halland inom digital kompetens. En roll 
är att arbeta generellt för att öka utsatta gruppers 
digitala deltagande i samhället. 

Den andra rollen är riktad mot unga och innebär 
att stödja utvecklingen av ungas digitala kompe-
tenser samt bidra till ett ökat intresse för IKT 
och design. Det senare kan Region Halland göra 
genom att dels arbeta med frågan på de egna 
skolorna, Naturbruk Halland och folkhögsko-
lorna i Katrineberg och Löftadalen, dels genom 
att stödja kommunal samverkan inom området.

Den tredje rollen relaterar till kompetensför-
sörjning och betonar den digitala kompetensens 
betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Det 
finns en roll för Region Halland i att kartlägga 
kompetensbehov i arbetslivet, förbättra utbild-
ningars relevans utifrån de behoven, och un-
derlätta tillgången till vidareutbildning. Behovet 
styr den rollens innehåll. Därför kan inte rollen 
fördefinieras till att specifikt titta på digital kom-
petens. Det skulle vara att föregripa behovsana-
lysen.12

Avseende webbtillgänglighet är Region Hallands 
roll att vidareutveckla sin hemsida utifrån natio-
nella riktlinjer.

12 För en mer utförlig diskussion om Region 
Hallands roll i arbetsmarknadspolitiken. Se 2.3 Unga 
på väg, samt 2.6 En agenda för ny kompetens och 
sysselsättning.

Vinster för EU-samhället som  
möjliggörs av IKT
Tillämpningen av IKT kan öka förmågan att han-
tera samhällsutmaningar. I Den digitala agendan 
identifieras ett antal områden där särskilt stora 
vinster kan uppnås.

Det första området är miljö. IKT är ett verk-
tyg för att uppnå Europa 2020-strategins över-
gripande energi- och klimatmål. Den digitala 
agendan vill därför stödja partnerskap mellan 
IKT-sektorn och sektorer med stora utsläpp, ex-
empelvis bygg-, transport- eller logistiksektorn.  

IKT och hållbar sjukvård är det andra området. 
Här efterfrågas ett ökat samarbete mellan EU 
och medlemsstaternas berörda myndigheter. 
Syftet är att alla i Europa ska ha onlinetillgång till 
sina patientuppgifter senast år 2015, samt att te-
lemedicintjänster införts på bred front senast år 
2020.13 Juridiska och organisatoriska hinder för 
elektroniskt utbyte av patientjournaler mellan 
medlemsstater behöver hanteras. Vidare föreslås 
att EU-programmet för IT-stöd i boendet stärks. 
Detta för att ge äldre personer med funktions-
hinder möjlighet till ett självständigt liv och ett 
aktivt deltagande i samhället.

E-förvaltning för bättre service till medborgare 
och företag har också en koppling till IKT. Den 
digitala agendan understryker vikten av gränsö-
verskridande interoperabilitet mellan offentliga 
e-tjänster. Målet är att 50 procent av EU:s med-
borgare 2015 utnyttjar e-förvaltningstjänster.

Digitala medier möjliggör en mer omfattande 
distribution av kulturellt innehåll. IKT:s betydel-
se för att främja kulturell mångfald och kreativt 
innehåll är odiskutabel. EU:s digitala bibliotek, 
Europeana, behöver stärkas och mer innehåll 
relaterat till Europas gemensamma kulturarv 
behöver digitaliseras. Vidare åtar sig Europeis-
ka kommissionen att under 2012 föreslå åtgär-

13 Med telemedicintjänster avses exempelvis 
onlinekonsultation och utrustning för övervakning 
av hälsotillstånd.
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der utifrån resultatet av samrådet om grönboken 
”Att ta tillvara potentialen i den kulturella och 
kreativa sektorn”.14

IKT kan bidra till att finna lösningar på de flas-
khalsar som skapar problem inom väg-, järn-
vägs-, flyg- och sjötransporterna genom intelli-
genta transportsystem för effektiva transporter 
och bättre mobilitet. Ett exempel på intelligenta 
transportsystem är trafik- och reseinformation i 
realtid, vilka kan reducera trafikstockningar och 
främja miljövänlig mobilitet.

Region Hallands roller i ”Vinster för  
EU-samhället som möjliggörs av IKT”
I Region Hallands prioriteringar för den regi-
onala tillväxtpolitiken 2014-2020 beskrivs det 
som en utmaning att använda samhällsutma-
ningar som drivkraft för innovation. Region 
Halland har en roll, både i egenskap av ansvarig 
för hälso- och sjukvård och som regionalt ut-
vecklingsansvarig, att använda IKT-lösningar på 
ett smart sätt. IKT är ett presumtivt verktyg i ett 
innovationsarbete för att hantera samhällsutma-
ningar. 

Region Halland har inte politiskt uppdrag att 
specifikt stödja partnerskap mellan IKT-sektorn 
och sektorer med stora utsläpp. Region Hallands 
roll kan vara att undersöka IKT:s potential i att 
exempelvis reducera utsläpp eller öka energief-
fektviseringen. Den rollen kan exempelvis han-
teras inom Region Hallands innovationssektorer.

Avseende interoperabilitet och e-tjänster är det 
Region Hallands ambition att delta i implemen-
teringen av den nationella handlingsplanen för 

14 Vad är en grönbok? Europeiska kommi-
sionen tar fram en grönbok i inledningen av ett lag-
stiftningsförfarande. I grönboken presenteras idéer 
och åtgärder som intressenter i samhället diskuterar 
innan mer konkreta förslag läggs fram. En grönbok 
följs ofta av en vitbok, vilken ligger till grund för de 
förslag som Europeiska kommisionen skickar till 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd för 
vidare behandling och beslut.

eHälsoområdet.15 Målet är att alla i Halland ska 
ha tillgång till sin egen journal år 2017. Utifrån 
ansvaret att tillhandahålla god hälso- och sjuk-
vård bör Region Halland systematiskt arbeta för 
att finna IKT-lösningar och interoperabilitet som 
ökar tillgängligheten och kvalitén på vården. 

IT-stöd som ger äldre personer med funktions-
hinder möjligheter till självständigt boende och 
deltagande i samhället är en nyckelfråga kopplat 
till den demografiska utmaningen. Region Hal-
land har en roll i att driva ett innovationsarbete 
för att främja framtagandet av nya produkter, 
tjänster eller lösningar på sådana behov. 

Den kulturella och kreativa sektorn är en utpe-
kad innovationssektor i Region Hallands till-
växtarbete. Det är en roll för Region Halland att 
bidra till att det regionala tillväxtarbetet aktivt 
förhåller sig till hur den tekniska utvecklingen 
förändrar hur kultur skapas och konsumeras, att 
det pågår en förflyttning från passiv publik till 
aktiva deltagare, samt att detta påverka hur värde 
kan skapas i näringslivet. Den rollen kräver att 
samverkansformer utvecklas där den kulturella 
och kreativa sektorn förstärker andra sektorer. 
Då Europa 2020 avvaktar samrådet av grönbo-
ken ”Att tillvarata potentialen i den kulturella 
och kreativa sektorn” ges inget stöd i hur sådan 
samverkan kan organiseras. Det är väsentligt att 
utveckla samverkansformer genom erfarenhets-
utbyte med andra regioner och aktörer.

Till sist, Region Hallands ansvar för transportin-
frastruktur innebär att IKT är ett möjligt verktyg 
för att utveckla hållbara transportsystem. Exem-
pelvis för att öka resandet med kollektivtrafik.  
Avslutningsvis kan det konstateras att den digi-
tala utvecklingen gör att allt fler frågor behöver 
betraktas utifrån ett digitalt perspektiv. 

15 Se kap 2.1 Den digitala agendan - Interope-
rabilitet och standardisering
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Den digitala agendans  
internationella aspekter
Den digitala agendan avslutas med dess interna-
tionella aspekter. Frågor såsom interoperabilitet 
och standarder, hantering av cybersäkerhetshot 
och internationell handel med digitala varor och 
tjänster kräver alla samarbete med stater och or-
ganisationer utanför EU. 

Region Hallands roller i ”Den digitala  
agendans internationella aspekter”
I genomförandet av denna internationella del av 
Den digitala agendan har Region Halland ingen 
roll. Främst nationell nivå berörs av dessa frågor.

Gruppering av Region Hallands  
roller i Den digitala agendan 
De identifierade rollerna för Region Halland 
grupperas nedan i sju olika utvecklingsblock. 

•	 eHälsa och IT-frågor 
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att med digital teknik förbättra kvalitén och 
tillgängligheten på offentlig service. 

En digital inre marknad

- Att arbeta för en öppen publicering av of-
fentlig data.

- Att vid offentlig upphandling beakta använ-
dandet av öppna standarder, programvaror 
med fria licenser och öppen källkod.

Interoperabilitet och standardisering

- Att arbeta för en fungerande interopera-
bilitet mellan olika system med relevans för 
hälso- och sjukvården.

Tillit och säkerhet

- Att arbeta med informationssäkerhet för 
skydd av personlig integritet och personup-
pgifter inom hälso- och sjukvården. 

Digital kompetens

- Att arbeta med webbtillgänglighet utifrån 
nationella riktlinjer.

•	Företagsklimat
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att underlätta att starta, driva och utveckla före-
tag. 

Interoperabilitet och standardisering

- Att stödja utvecklingen av digitala tjänster 
och interoperabilitet mellan digitala tjänster 
med relevans för tillväxtpolitikens genom-
förande.

•	 Internettillgång
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka tillgänglighet till internet med hög kapa-
citet.

Internettillgång

- Att ta fram en strategi för bredbandsutbygg-
nad i Halland.

- Att säkra ett effektivt genomförande av 
strategin för bredbandsutbyggnad i Halland.



23Region Halland och Europa 2020-strategins initiativ   Smart tillväxt - Den digitala agendan

•	 Innovation
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att omvandla kunskap till produkter, tjänster el-
ler lösningar med ett ekonomiskt värde.

Forskning och innovation inom IKT

- Att stimulera kommersialiseringen av 
IKT-forskning. 

- Att stimulera en efterfrågan på IKT-relat-
erade produkter, tjänster och lösningar ge-
nom en strategisk användning av offentlig 
upphandling.

 
Vinster för EU-samhället som möjliggörs 
med IKT

- Att driva ett innovationsarbete för att ta 
fram IKT-relaterade produkter, tjänster och 
lösningar på behov som kan härledas till den 
demografiska utmaningen. 

- Att utveckla samverkansformer där den 
kulturella och kreativa sektorn förstärker an-
dra sektorer.

- Att använda IKT som ett verktyg för att 
hantera samhällsutmaningar.

- Att arbeta för att finna IKT-lösningar som 
ökar tillgängligheten och kvalitén på hälso- 
och sjukvården.

•	Förhållningssätt
Utvecklingsblocket samlar roller som anger 
generella förhållningssätt för den regionala 
tillväxtpolitiken.

Vinster för EU-samhället som möjliggörs 
med IKT

- Att i det regionala tillväxtarbetet aktivt 
förhålla sig hur kultur skapas och konsum-

eras, och hur det påverkar värdeskapandet i 
näringslivet.

- Att horisontellt betrakta frågor utifrån ett 
digitalt perspektiv.

•	Livslångt lärande
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka individers omställningsförmåga och 
underlätta övergången mellan utbildning och 
arbetsliv.

Digital kompetens

- Att arbeta för att öka utsattas gruppers digi-
tala deltagande i samhället.

- Att stödja utvecklingen av ungdomars dig-
itala kompetenser och bidra till ett ökat in-
tresse för IKT och design.

- Att kartlägga kompetensbehov i arbetsliv-
et, förbättra utbildningars relevans utifrån de 
behoven och underlätta tillgången till vida-
reutbildning.

•	Grön näringslivsutveckling
Utvecklingsblocket ska bidra till att näringslivet 
utvecklar konkurrensfördelar genom energief-
fektivisering och miljöinnovation.

Vinster för EU-samhället som möjliggörs 
med IKT

- Att undersöka IKT:s potential i att reducera 
utsläpp och att öka energieffektiviteten.
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2.2
Smart tillväxt  
- Innovationsunionen
Innovationsunionen syftar till att förbättra villko-
ren och tillgången till finansiering av forskning 
och innovation, och därmed förbättra förutsätt-
ningarna för att innovativa idéer omvandlas till 
produkter, tjänster eller nya lösningar. Initiativet 
ritar upp huvuddragen för hur EU ska lyckas att 
öka sina investeringar i forskning och utveckling 
till tre procent av EU:s BNP. 

Två övergripande problem rörande forskning 
och innovation i Europa utgör fundament för 
Innovationsunionen. Det första är ogynnsamma 
ramvillkor. Det innebär för låga nivåer av priva-
ta investeringar, alltför kostnadstunga patentsys-
tem, bristande strategisk användning av offentlig 
upphandling, fragmenterade marknader, och 
olika byråkratiska hinder på den inre markna-
den. Det andra övergripande problemet är att 
tidigare insatser har varit allt för fragmenterade. 
Nationella och regionala forsknings- och inno-
vationssystem har ofta löpt längs separata spår 
och inte aktivt förhållit sig till varandra. 

Innovationsunionen strävar efter att hantera 
dessa problem genom ett mer strategiskt till-
vägagångssätt till hur innovation främjas. Det 
innebär att innovation är en överordnad politisk 
målsättning på lång sikt och att alla politiska in-
strument och finansieringsmöjligheter ska bidra 
till innovation. Innovationsunionen har tre ut-
gångspunkter.

•	 Innovation kan bidra till att lösa de stora 
samhällsproblemen i Europa.

•	 Innovation bör definieras brett.16

•	Ett inkluderande innovationsarbete som 
berör alla aktörer i innovationscykeln, inte 
bara stora företag, utan även små och med-
elstora företag i alla branscher, offentlig 
sektor, den sociala ekonomin och invånare. 
Arbetet berör även alla regioner, inte en-
dast de mest utvecklade.

För Europa 2020 är innovation en lösning på fle-
ra problem. Det är en grundläggande utmaning 
för den regionala tillväxtpolitiken att öka det 
halländska näringslivets konkurrenskraft genom 
att skapa förutsättningar för innovation.

Innovationsunionen disponeras i nedanstående 
sex delar:

•	 Stärkandet av kunskapsgrundvalen och 
minskningen av fragmentering

•	Marknadsföring av goda idéer

•	Förstärkt social och territoriell samman-
hållning

•	Europeiska innovationspartnerskap

•	Attrahera kompetens och främja samarbete 
med tredjeländer

•	 Självutvärdera och EU:s strukturfonders 
roll

Efter varje del identifieras Region Hallands möj-
liga roller i genomförandet. Avsnittet avslutas 
med att de identifierade rollerna grupperas i 
utvecklingsblock. Först behöver dock begreppet 
smart specialisering introduceras. Den delen 

16 I Innovationsunionengörs en ganska stökig 
definition av innovation. ”Använda en bred defini-
tion av innovation, både forskningsbaserad innova-
tion och innovation i samband med affärsmodeller, 
design, branding och tjänster, som ger ett mervärde 
för användarna, och där Europa har enastående för-
mågor och förutsättningar.” Näringsdepartementets 
definition är mer avskalad. ”Innovation är nya sätt 
att skapa värde, nya lösningar på behov eller efterfrå-
gan.”  
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ingår inte i Europa 2020, men utgör nödvändig 
bakgrundsinformation eftersom Innovationsu-
nionen vid flera tillfällen hänvisar till begreppet 
smart specialisering. 

Vad är smart specialisering? 
Smart specialisering är ett flitigt använt begrepp 
i det offentliga tillväxtpolitiska samtalet och i ge-
nomförandet av Innovationsunionen utgör smart 
specialisering en obligatorisk metod. Europeiska 
kommissionen har föreslagit smart specialise-
ring som ett villkor för att medlemsstater ska få 
tillgång till strukturfondsmedel 2014-2020. 

Smart specialisering är ett tillvägagångsätt för 
att uppnå Europa 2020-strategins målsättningar. 
Bakgrunden är hypotesen att det behövs en bätt-
re design på nationella och regionala innova-
tionsstrategier för en mer effektiv användning av 
offentliga medel.17 På vilka sätt bryter då smart 
specialisering med det förflutna? Regionala inn-
ovationsstrategier anses ha lidit av följande svag-
heter:

•	De saknar ett internationellt eller ett trans-
regionalt perspektiv. 

•	De harmoniserar inte med den ekonomiska 
strukturen i regionen.

•	De fokuserar i för hög grad på offentlig 
forskning och utveckling, vilken inte nöd-
vändigtvis är marknadsdriven.

•	De saknar en analys av regionens svagheter.

•	De kännetecknas av ett välj-vinnaren-syn-
drom, högpresterande regioner kopieras 
utan hänsyn till faktiska förutsättningar. 

Logiken bakom smart specialisering är att om 
resurser koncentreras till ett begränsat antal 
prioriteringar kan regioner bli mer konkurrens-

17 För vidare läsning, se rapporten Guide to 
Research and Innovation Strategies for Smart Speci-
alisation (RIS 3) Smart Specialisation Platform 2012, 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

kraftiga. Specialisering möjliggör skalfördelar 
och spridningseffekter i kunskapsproduktion 
och dess tillämpningar. De nationella eller regi-
onala innovationsstrategierna för smart speci-
alisering definieras som platsbaserade agendor 
som förändrar den ekonomiska strukturen. Mer 
specifikt:

•	De koncentrerar investeringar utifrån na-
tionella eller regionala prioriteringar.

•	De baseras på varje lands eller regions 
komparativa fördelar.

•	De stödjer teknologisk så väl som använ-
darbaserad innovation och stimulerar till 
privata investeringar.

•	De involverar aktörer och uppmuntrar till 
innovation.

•	De är evidensbaserade och inkluderar sys-
tem för uppföljning och utvärdering.

Denna introduktion av begreppet smart specia-
lisering är inte hämtad från Europa 2020-strate-
gin. Därför följer ingen identifiering av Region 
Hallands roller. Nedan presenteras Innovations-
unionens sex olika delar. 
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Stärkandet av kunskapsgrundvalen 
och minskning av fragmentering18

Högkvalificerade arbetstagare behöver erbjudas 
attraktiva karriärer i Europa, annars försvinner 
investeringar och kompetens till andra delar av 
världen. Tillgången på högkvalificerade arbets-
tagare är beroende av fungerande utbildnings-
system. Innovationsunionen identifierar sex 
övergripande svagheter i Europas utbildningsys-
tem:

•	Undervisningen i vetenskapliga ämnen är 
bristfällig i flera medlemsstater.19

•	För få flickor studerar vetenskapliga äm-
nen. 

•	De europeiska universiteten attraherar inte 
de främsta begåvningarna.

•	Allt för reglerade universitet, vilka inte är 
specialiserade i tillräcklig utsträckning.

•	Europa har en mindre andel forskare än 
USA och Japan.

•	Näringslivet är för svagt involverat i utarbe-
tandet av kursplaner och doktorandutbild-
ningar.  

Medlemsstaterna behöver utarbeta strategier 
som säkerställer att forskare utbildas i tillräck-
lig omfattning för att målet om forskning och 
utveckling som andel av BNP ska uppnås. Stra-
tegierna bör även främja goda anställningsför-
hållanden i offentliga forskningsinstitutioner. 
Vikten av kunskapsallianser mellan näringsliv 
och akademi betonas. Detta för att öka akade-
mins samarbete med näringslivet, kvalitetsmär-

18 Rubrikerna, vilka då och då är väl knöliga, 
är tagna direkt från Europa 2020-strategin.
19 Med vetenskap avser EU naturvetenskap. 
Vetenskaplig kompetens är en så kallad nyckel-
kompetens för livslångt lärande och definieras som 
förmågan och beredvilligheten att använda den 
vetenskapliga kunskapsbasen och vetenskapliga 
metoder för att förklara naturens värld i syfte att 
identifiera frågor och dra slutsatser på vetenskaplig 
grund.

ka branschutbildning och bidra till studenternas 
innovationsfärdigheter. Att påverka attityder 
samt att främja ett tvärvetenskapligt entrepre-
nörskap inom akademin är möjliga insatser.

Innovationsunionen strävar efter en förenad eu-
ropeisk forskningsmiljö med tillräcklig kritisk 
massa både för att konkurrera och samarbeta 
på global nivå. För att uppnå det behöver hin-
der för rörlighet och samarbete mellan forskare 
i Europa avlägsnas. Forskning och innovation 
är i somliga fall resurskrävande och kräver sto-
ra investeringar. Därför bör resurser från hela 
Europa koncentreras till särskilda prioriterade 
forskningsinfrastrukturer. Europeiska strategis-
ka forumet för forskningsinfrastruktur, ESFRI, 
har kartlagt och prioriterat sådan infrastruktur. 
Medlemsstaterna uppmanas till att använda 
sammanhållningspolitikens program för att in-
vestera i prioriterade infrastrukturer. Den vida 
omtalade anläggningen The European Spallation 
Source, ESS i Lund är en forskningsinfrastruktur 
som ESFRI prioriterat.

Ett grundläggande problem för forskning och 
innovation i Europa är fragmenterade offentliga 
insatser. EU:s framtida forskning och innova-
tionsprogram behöver i högre grad fokusera på 
samhällsutmaningar, använda finansieringsin-
strument effektivare och förenkla tillgången för 
små och medelstora företag.20 

Region Hallands roller i ”Stärkandet av  
kunskapsgrundvalen och minskningen av 
fragmentering”
Denna del av Innovationsunionen fokuserar på 
högre utbildning, forskning och samverkan mel-
lan näringsliv och akademi. Frågorna berör i stor 
utsträckning den statliga styrningen av univer-
sitet och högskolor vilket ligger bortom Region 
Hallands ansvar. Region Halland kan endast 
utöva en begränsad påverkan på större forsk-
ningssatsningar, exempelvis i egenskap av re-

20 Dessa viljeyttringar återfinns i Horizon 
2020, Europeiska kommisionens förslag på ramppro-
gram för forskning och innovation 2014-2020.
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missinstans. Avseende lärosätens relationer med 
omgivande samhälle finns det däremot roller för 
Region Halland.

En grundbult i en diskussion om Region Hal-
lands roller inom forskning och innovation är 
att Region Halland inte är en offentlig forsk-
ningsfinansiär inom ramen för det regionala 
utvecklingsansvaret. Andra aktörer i samhället 
har det uppdraget, exempelvis Vetenskapsrådet 
och FORMAS, vilka är aktörer med stora resur-
ser. För att undvika fragmentering bör Region 
Hallands insatser i den regionala tillväxtpoliti-
ken inte finansiera forskning. Fokus bör istället 
ligga på att bidra till att kunskap omvandlas till 
produkter, tjänster eller lösningar med ett eko-
nomiskt värde.21 Därmed kan Region Halland 
komplettera de stora forskningsfinansiärerna.

Följaktligen, Region Hallands roll är inte att 
bidra till allmän kunskapsuppbyggnad eller ve-
tenskaplig excellens. Rollen är att driva ett ar-
bete som bidrar till att kunskap omvandlas till 
produkter, tjänster eller lösningar med ett eko-
nomiskt värde. I just detta sammanhang kan det 
uttryckas som att rollen är att stimulera kom-
mersialiseringen av forskningsresultat. Det krä-
ver ett företagsnära arbete.

Att främja kunskapsallianser mellan närings-
liv och akademi är en roll för Region Halland. 
Innehållet i den rollen kan diskuteras. En av-
gränsning kan vara att utgå från behov i Region 
Hallands innovationssektorer. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsansvaret har Re-
gion Halland en annorlunda roll eftersom det 
bedrivs forskning inom hälso- och sjukvården. 
Värt att nämna är att det även finns en formali-
serad relation mellan Region Hallands forskning 
och Högskolan i Halmstad avseende forsknings-
samarbete. Därför, inom ramen för hälso- och 
sjukvårdsansvaret, kan Region Halland arbeta 

21 En vara eller tjänsts ekonomiska värde är 
kopplat till det pris en vara eller tjänst säljs för på en 
marknad.

med kunskapsuppbyggnad. För att undvika frag-
menterade insatser behöver det finnas en tydlig 
idé avseende hur genererad kunskap kopplas till 
modeller som omvandlar kunskap till produkter, 
tjänster eller lösningar med ett värde. Forskning 
i Region Hallands regi behöver stödja det regio-
nala tillväxtarbetet. 

Marknadsföring av goda idéer
Det finns ogynnsamma ramvillkor för att idéer 
ska kommersialiseras i Europa. Innovationsuni-
onen vill möta detta genom att: 

•	Förbättra tillgången till finansiering för 
innovativa företag.

•	Upprätta en inre marknad för innovation.

•	Främja öppenhet och dra fördel av Europas 
kreativa potential. 

Förutsättningarna i det första området, tillgång-
en till finansiering för innovativa företag, har 
förvärrats av den ihållande ekonomiska krisen i 
primärt euroområdet. I första hand är det pri-
vat sektors uppgift att investera i nya idéer, men 
förekomsten av marknadsmisslyckanden moti-
verar marknadskompletterande insatser. För att 
Europa 2020-strategins övergripande innova-
tionsmål ska uppnås behöver den privata sek-
torn ökar sina årliga investeringar i forskning 
och utveckling med 100 miljarder euro.

Marknadsmisslyckanden förekommer under 
tekniköverförings- och etableringsfasen, samt 
när företag ska utvidga sin verksamhet interna-
tionellt. Upptill dessa marknadsmisslyckanden 
är det offentliga stödet i allmänhet alltför frag-
mentariskt och periodiskt. Innovationsunionen 
vill därför införa finansiella instrument som tyd-
ligt riktas mot brister på marknaden för inves-
teringar i forskning och innovation, samt som 
resulterar i en ökning av privat finansiering.

För företag som vill utvidga sin verksamhet 
internationellt är det däremot inte det offentli-
ga stödet som brister. Snarare är problemet de 
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europeiska riskkapital-marknaderna. De fles-
ta riskkapitalfonderna i Europa är för små och 
kan därför inte specialisera sig eller verka tvär-
nationellt. Lagstiftningen som reglerar Europas 
riskkapitalmarknader behöver förbättras och 
ogynnsam skattebehandling för gränsöverskri-
dande verksamhet behöver avlägsnas för att risk-
kapitalfonder ska kunna operera fritt inom hela 
EU.22 För finansiering betonar även Innovations-
unionen betydelsen av att stärka mekanismer 
som matchar samman innovativa företag och 
investerare över statsgränserna.

Det andra området är upprättandet av en inre 
marknad för innovation. Ur ett konkurrens-
kraftsperspektiv är det en svaghet med den inre 
marknaden att företag eller enskilda innovatörer 
behöver söka patent i 27 medlemsstater. Detta 
är ett stort hinder för att förverkliga den inre 
marknadens potential att attrahera investering-
ar. Målsättningen är att det första EU-patentet 
ska kunna utfärdas 2014. 

Standarder spelar en central roll för innovation. 
Exempelvis har europeiska företags historiska 
framgångar på mobilmarknaden sitt ursprung 
i en öppen telekommarknad och GSM-stan-
darden. Stegrad teknisk utveckling ökar om-
vandlingstrycket på standarder, vilka är nyttiga 
ur ett innovationsperspektiv givet att de är i fas 
med utvecklingen av övrig teknik. Innovations-
unionen ser ett behov av att arbeta med stan-
dardisering inom särskilt IKT-sektorn, samt att 
arbeta långsiktigt för att föregripa nya standar-
diseringsbehov. 

En inre marknad för innovation kräver mer än 
lagstiftande åtgärder. En del berör hur offentlig 
sektor bör hantera sin roll som kund. Europa 
2020-strategin utgör en tankemässig förflyttning 
avseende det offentligas roll i att stimulera efter-

22 Exakt vilken lagstiftning som behöver 
förbättras specificeras inte i Innovationsunionen. Ett 
presumtivt exempel kan hämtas från Sverige, där det 
kan argumenteras för att nuvarande skattesystem 
låser in potentiellt riskkapital genom höga skatter på 
ägande.  

frågan på produkter och tjänster som ännu inte 
finns på marknaden. Det offentliga behöver er-
bjuda marknadsmöjligheter som driver utveck-
ling. Traditionellt tillväxtskapande åtgärder på 
utbudssidan behöver kompletteras med åtgärder 
på efterfrågesidan. Innovationsunionen uppma-
nar både medlemsstater och regioner att avsätta 
självständiga budgetar till förkommersiell upp-
handling av innovativa produkter och tjänster. 

Det tredje området handlar om att främja öp-
penhet och att dra fördel av Europas kreativa 
potential. Här understryks Europa 2020-strate-
gins breda definition på innovation.23 En inno-
vationspolitik behöver ge stöd åt alla former av 
innovation, inte enbart sådan som är baserad 
på ett nytt teknologiskt genombrott. Stöd be-
höver även ges till utveckling av affärsmodeller 
och tjänster i samarbete med olika kunskaps-
bärare, användare, leverantörer eller kunder. 
Betydelsen av design lyfts särskilt för att idéer 
ska omvandlas till användarvänliga produkter. 
Kompetens inom design uppges vara en brist på 
många europeiska ingenjörsutbildningar. För att 
utnyttja Europas kreativa potential åtar sig kom-
missionen vidare att etablera European Creative 
Industries Alliances tillsammans med de kreativa 
näringarna. Det övergripande syftet är att ut-
veckla nya former av stöd och främja en ökad 
kreativitet i alla sektorer. 

För att främja öppenhet betonas betydelsen av 
arenor för innovation, fysiska såväl som virtu-
ella. Utvecklingen av tjänster för öppen tillgång 
till resultatet av offentligt stödd forskning, kun-
skaps- och idéöverföringen mellan näringsliv 
och akademi och mellan större och mindre fö-
retag samt över statsgränserna är exempel på 
vad sådana arenor kan innehålla. EU-aktören 
Enterprise Europe Network och dess innova-

23 Innovationsunionens definition på inno-
vation. ”Använda en bred definition av innovation, 
både forskningsbaserad innovation och innovation i 
samband med affärsmodeller, design, branding och 
tjänster, som ger ett mervärde för användarna, och 
där Europa har enaståendeförmågor och förutsätt-
ningar.” 
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tionsstödtjänster och stöd till små och medel-
stora företags internationalisering understryks i 
sammanhanget. 

Relaterat till öppenhet och kreativ potential iden-
tifierar Innovationsunionen behovet av en öppen 
europeisk marknad för handel med immaterial-
rättigheter, inkluderat patent, design och upp-
hovsrätt. En gemensam europeisk marknad kan 
skapa stordriftsfördelar och därmed möjliggöra 
ökade finansiella investeringar. Den skulle även 
bidra till att frigöra den potential som finns i 
outnyttjade immaterialrättigheter på Europas 
universitet, forskningsinstitut och företag. 

Region Hallands roller i ”Marknadsföring av 
goda idéer”
Goda förutsättningar för att idéer kommersiali-
seras ligger i Region Hallands intresse, men de 
övergripande ramvillkoren är i huvudsak en na-
tionell fråga. Ett antal roller för Region Halland 
kan ändå identifieras. 

Avseende tillgången till finansiering för inno-
vativa företag har Region Halland, via det regi-
onala utvecklingsansvaret, tre roller. Den första 
rollen innebär att bidra till att människor med 
innovativa idéer som vill starta ett nytt företag, 
eller utveckla ett befintligt företag, har en god 
tillgång till marknadskompletterande finansie-
ring. Roll nummer två innebär att arbeta för en 
ökad tillgång till riskkapital i Halland, exempel-
vis genom strukturfondsprojekt som komplette-
rar privat riskkapital, eller att skapa arenor där 
entreprenörer och riskvilligt kapital kan mötas. 
Den tredje rollen är att främja affärsrelationer 
mellan företag i Halland och företag i omvärlden 
för att stimulera samarbeten som i förlängning-
en kan resultera i investeringar.

I att bidra till en inre marknad för innovation 
har Region Halland en roll som kund. Det inne-
bär att offentlig upphandling kan användas som 
verktyg i ett innovationsarbete. Region Halland 
behöver erbjuda marknadsmöjligheter som dri-
ver på en utveckling av nya produkter, tjänster 

och lösningar. En budget för förkommersiell 
upphandling kan avsättas för innovationssekto-
rerna ”Vård”, ”Hälsa” och ”Bioenergi”. 

Att generiskt främja den kreativa potentialen 
eller öppenheten hos befolkningen är ett lång-
siktigt arbete. En roll i det är att arbeta med sko-
lutveckling, exempelvis för att stärka elevers en-
treprenöriella kompetenser. Ytterligare två roller 
identifieras. Den ena rollen är att utveckla fysis-
ka och virtuella arenor för innovation. En sådan 
arena behöver tillgängliggöra och sprida kun-
skap, och den behöver ha en förmåga att koppla 
till sig kompetens och finansiering utifrån defi-
nierade behov. Syftet med arenor för innovation 
är att omvandla kunskap till en produkt, tjänst 
eller lösning med ett ekonomiskt värde. I arenor 
för innovation har den kulturella och kreativa 
sektorn en intressant potential. En roll är därför 
att specifikt utveckla samverkansformer där den 
kulturella och kreativa sektorn förstärker andra 
sektorer.

Förstärkt social och territoriell  
sammanhållning
För ökad tillväxt i hela Europa behöver alla regi-
oner arbeta med innovation. Sammanhållnings-
politikens fonder är ett verktyg för detta och 
medlemsstaterna uppmanas att öka användning-
en av fonderna till forsknings- och innovations-
projekt. Under programperioden 2007-2013 
anses strukturfonderna i för hög grad ha finan-
sierat överlappande projekt eller prioriteringar 
där regioner saknar den styrka som krävs. Re-
gioner behöver därför allokera resurser utifrån 
metoden smart specialisering och bör i större 
utsträckning koppla till sig expertis och resur-
ser för att utveckla forskningsinfrastruktur och 
kluster, exempelvis via tvärnationella projekt.24 

Innovationsunionen understryker att förstärkt 
social och territoriell sammanhållning kan upp-
nås genom att offentlig upphandling samfinan-
sierad med strukturfonder används för att öka 

24 Se kap 2.2 Innovationsunionen - Vad är 
smart specialisering?
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efterfrågan på nya produkter och tjänster. Vidare 
kan socialfonden bättre användas för att kompe-
tensutveckla arbetstagares innovationsfärdighe-
ter. Strukturfondsprogrammen 2014-2020 bör i 
ökad omfattning inrikta sig på innovation och 
smart specialisering. De bör också omfatta inci-
tament för samarbete mellan regioner.  

Europa behöver arbeta med social innovation. 
Social innovation tillgodoser sociala behov och 
löser samhällsproblem, exempelvis genom bete-
endeförändring. Arbetet kan involvera välgören-
hetsorganisationer, föreningar och entreprenö-
rer inom det sociala området. Socialfonden bör 
fortsätta att investera i social innovation under 
programperioden 2014-2020. Dessa investering-
ar ska komplettera stöd till socialpolitiska inn-
ovationer som lyfts i initiativet Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social utestäng-
ning.25 

För social sammanhållning i Europa behöver 
offentlig sektor möta en ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster genom att arbeta med innova-
tion. Förmågan hos ledare inom offentlig sektor 
att bidra till innovation och leda ett arbete där 
arbetstagare ständigt söker efter förbättrings-
möjligheter är central i detta avseende. Vårds-
ektorn framhävs specifikt i detta sammanhang. 
Där finns ett stort behov av välkvalificerad och 
anpassningsbar arbetskraft. Innovationsunionen 
uttrycker det som viktigt att på EU-nivå utveckla 
en förståelse för innovation i offentlig sektor ge-
nom att synliggöra framgångsrik praxis. 

Region Hallands roller i ”Förstärkt social och 
territoriell sammanhållning”
Det regionala utvecklingsansvaret ger Region 
Halland ansvar att omsätta sammanhållningspo-
litiken i Halland. Region Hallands ingång i den 
kommande programperioden är den regionala 
tillväxtpolitikens prioriteringar 2014-2020 där 
sex innovationssektorer pekas ut. En fråga som 
Region Halland behöver besvara är hur den re-

25 Se kap 2.7 Den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning

gionala tillväxtpolitiken harmoniserar med be-
greppet smart specialisering. Utifrån ett Europa 
2020-perspektiv är det viktigt att Region Halland 
besvara den frågan och tar ett strategiskt grepp 
om innovationsarbetet utifrån smart specialise-
ring som metod.26 Det innebär att innovations-
arbetet ska:

•	Koncentrera investeringar utifrån regiona-
la prioriteringar.

•	Baseras på Hallands komparativa fördelar.

•	 Stödja teknologisk så väl som användarba-
serad innovation och stimulerar till privata 
investeringar.

•	 Involvera aktörer och uppmuntrar till inn-
ovation.

•	 Inkludera system för uppföljning och ut-
värdering.

26 Med innovationsarbete avses det arbetet 
som pågår i de utpekade innovationssektorerna. Se 
kap 1.2 Region Hallands formella mandat och politis-
ka prioriteringar
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Vidare är det en roll att bidra till att socialfonden 
2014-2020 används till att kompetensutveckla 
arbetstagares innovationsfärdigheter. Region 
Hallands innovationssektorer kan utgöra ett in-
gångsvärde för denna roll, men de bör inte be-
gränsa arbetet. Innovationssektorerna är inget 
heltäckande åtagande för att förbättra förutsätt-
ningarna för en hel bransch. Region Hallands 
åtagande är smalare och innebär att arbeta med 
relativt få företag i nätverk. Socialfondsinsatser 
kan behöva en bredare plattform än vad innova-
tionssektorerna erbjuder.

Angående social innovation behöver Region 
Halland utveckla ett förhållningsätt till begrep-
pet. Hur kan social innovation användas för att 
uppnå politiska målsättningar? En tydlig social 
dimension finns i Mål och strategier för Region 
Halland 2012-2015, i prioriterat område ”Arbe-
te”, där ett mål är att få fler ungdomar i arbete. 
Social innovation kan vara ett verktyg för att nå 
den målsättningen.  

Ett område som Region Halland har en naturlig 
koppling till, och som Innovationsunionen också 
lyfter, är behovet av innovation i offentlig sektor 
och betydelsen av chefers ledarskap för innova-
tion i offentlig sektor. I Mål och strategier för 
Region Halland 2012-2015 uttrycks att Region 
Halland som organisation ska ha rätt kompeten-
ser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Innova-
tionsfärdigheter behöver adderas till begreppet 
rätt kompetenser och det behöver även beaktas 
i Region Hallands arbete med den långsiktiga 
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjuk-
vården.

En central del i en mer innovativ offentlig sektor 
är att tillvarata idéer. För det behövs en mottaga-
rorganisation som kan hantera idéer från såväl 
den egna personalen som från företag. Till en 
mottagarorganisation behöver innovationsmo-
deller kopplas som nyttiggör idéer, exempelvis 
genom att bidra till att idéer kommersialiseras. 
Det är en roll för Region Halland att skapa en 
sådan organisation. En ytterligare faktor för ett 

framgångsrikt innovationsarbete i offentlig sek-
tor är incitament. Att sådana finns behöver den 
övergripande styrningen av hälso- och sjukvår-
den säkerställa. Chefer behöver kompetens och 
ges ett handlingsutrymme för att arbeta med 
innovation, och ett regelverk för vem som äger 
idéer behöver fastslås. Att skapa goda incitament 
för innovation inom hälso- och sjukvården är 
också en roll för Region Halland. För att bidra 
till ökad kunskap om innovation i offentlig sek-
tor är det även en roll att delta i erfarenhetsutby-
te tillsammans med andra regioner och aktörer 
i Europa. 

Europeiska innovationspartnerskap
Europa 2020-strategin tar sats från övergripande 
samhällsutmaningar som en åldrande befolk-
ning, klimatförändringarnas konsekvenser och 
en ökad global konkurrens om resurser. Inn-
ovationsunionen vill möta sådana utmaningar 
med ett brett innovationsarbete. Ett europeiskt 
genombrott som förbättrar äldres livskvalitet el-
ler sänker utsläppen av koldioxid kan även ska-
pa förutsättningar för att europeiska företag blir 
världsledande. 

På flera ställen i Europa 2020-strategin lyfts frag-
menterade offentliga insatser som ett problem. 
Snarare behövs insatser som koncentrerar resur-
ser och bygger upp kritisk massa. I detta sam-
manhang introduceras innovationspartnerskap. 
Det är partnerskap drivna av utmaningar som 
verkar i hela forsknings- och innovationskedjan 
på europeisk, nationell och regional nivå. Inn-
ovationspartnerskap skapar förutsättningar för 
att:

•	 Intensifiera forsknings- och utvecklingsin-
satserna.

•	 Samordna investeringar i demonstrations- 
och pilotprojekt.
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•	Föregripa och uppmuntra nödvändig lag-
stiftning och standarder.

•	Mobilisera efterfrågan genom samordnad 
offentlig upphandling med syftet att viktiga 
resultat snabbt får en marknad.

Vilka områden är då aktuella för innovations-
partnerskap? Initiativet tar upp ett antal kriterier 
som ett innovationspartnerskap ska uppfylla.

•	En offentlig intervention ska vara tydligt 
motiverbar.

•	Fokus på en samhällsutmaning gemensam 
för hela EU där det finns marknadspoten-
tial.

•	 Starkt politiskt engagemang.

•	Tydligt EU-mervärde genom effektivitets-
vinster, exempelvis när operativa program 
samordnas.

•	Resultatorientering, mål, milstolpar och re-
sultat definieras på förhand.

•	Lämpligt ekonomiskt stöd. Ett innova-
tionspartnerskap ska säkerställa att knappa 
medel utnyttjas optimalt.

Som en start har Europeiska kommissionen valt 
att sjösätta pilotpartnerskapet Aktivt åldrande i 
hälsa.27

Region Hallands roller i ”Europeiska  
innovationspartnerskap”
Ansatsen med innovationspartnerskap är bred. 
Betydligt bredare än vad som är tillämpbart på 
regional nivå. Det hindrar inte att en rolldiskus-
sion förs utifrån innovationspartnerskap som 
idé.

Region Hallands innovationsarbete behöver ses i 

27 I februari 2012 meddelades det även att ett 
innovationspartnerskap för att övervinna råva-
rubrist, samt ett för hållbart jordbruk kommer att 
startas.  

ett sammanhang. Översiktligt består en nationell 
innovationspolitik av två delar, dels kunskaps-
uppbyggnad, och dels omvandlingen av kunskap 
till produkter, tjänster eller lösningar. Region 
Halland kan inte heltäckande stödja allt som en 
innovationspolitik inrymmer, det skulle innebä-
ra ett alltför fragmenterat tillvägagångssätt. Re-
gion Hallands innovationsarbete bör ses som en 
del av en nationell innovationspolitik. 

Med hänsyn till andra aktörers uppdrag och 
resurser, exempelvis forskningsfinansiärer och 
lärosäten, bör tyngdpunkten för Region Halland 
ligga på att bidra till att kunskap omvandlas till 
produkter, tjänster eller lösningar med ett eko-
nomiskt värde. I det arbetet har Region Halland 
en roll i att organisera innovationsarbetet utifrån 
definierade samhällsutmaningar, där det finns 
en tydlig marknadspotential och goda halländ-
ska förutsättningar vad avser näringslivsstruktur 
och forsknings- och utbildningsresurser. Det är 
en roll för Region Halland att peka ut behov som 
ännu inte har en kommersialiserad lösning och 
driva ett innovationsarbete utifrån det behovet. 

Att fokusera på samhällsutmaningar behöver få 
genomslag i det praktiska arbetet. Det innebär 
att innovationsarbetet behöver drivas i model-
ler som sätter ett fördefinierat behov i centrum, 
vilket i sin tur kan härledas till en större sam-
hällsutmaning. Utifrån det behovet koncentre-
ras resurser, genom att finansieringsinstrument 
samordnas och extern kompetens tillkopplas. Ett 
sådant arbete drivs i form av ett offentlig-privat 
partnerskap, och målsättningen är en produkt, 
tjänst eller lösning med ett ekonomiskt värde. 
Region Halland har en roll att driva och utveckla 
innovationsmodeller.
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Vidare är det en möjlig roll för Region Halland 
att ta ett regionalt ledarskap och leda ett strate-
giskt innovationsarbete.28 Det innebär inte att 
ta ansvar för alla dess delar. Det finns det inget 
mandat för. Däremot kräver det att involvera ak-
törer, tydliggöra roller, tillföra resurser och ska-
pa långsiktiga spelregler för innovationsarbetet 
i Halland. En sådan strategi kan vidare peka ut 
samhällsutmaningar och behov, samt skicka tyd-
liga signaler till aktörer utanför Halland hur de 
kan koppla sig till det halländska innovationsar-
betet.

Attrahera kompetens och främja 
samarbete med tredjeländer
Tillväxtekonomiers utveckling till avancerade 
ekonomier har reducerat Europas relativa kon-
kurrenskraft. Ett uttryck för denna utveckling 
är att konkurrensen om kompetens blir allt mer 
global. Europa behöver vara attraktivt både för 
europeiska akademiker, forskare och innova-
törer, och för kvalificerade individer från tred-
jeländer. Icke-EU-medborgare som utexamine-
ras från europeiska universitet bör ges möjlighet 
till att kunna arbeta i Europa efter examen.

Innovationsunionen betonar vikten av att hög-
kvalificerade individer verkar i de befintliga 
forsknings- och innovationsmiljöerna. För att de 
ska vara attraktiva behövs ett vetenskapligt och 
tekniskt samarbete med tredjeländer, vilket bör 
behandlas av EU som en gemensam angelägen-
het. Sådana samarbeten behöver bidra till glo-
bala strategier för att hantera samhällsproblem, 
samt för att införa lika villkor för forskning och 
innovation. Det senare avser exempelvis att av-
lägsna hinder för marknadsinträde, att skydda 

28 Vad är ett regionalt ledarskap? Övergripan-
de handlar det om att nå resultat utan att äga frågan 
helt själv. Det kräver att Region Halland kan tillföra 
kunskap till andra aktörer, det kräver en förmåga 
att involvera och få med sig andra aktörer, och det 
kräver en förmåga att koncentrera resurser utifrån 
regionala prioriteringar. 

immateriella egendomsrättigheter, samt en neu-
tral användning av offentlig upphandling.29 

Region Hallands roller i ”Attrahera kompetens 
och främja samarbete med tredjeländer”
Denna del handlar om att attrahera kvalificerad 
kompetens till forsknings- och innovationsmil-
jöer. Ytterst är varje företag eller organisation 
ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. 
Med det sagt är en roll för Region Halland att 
samverka med arbetsmarknadens intressenter 
för att kartlägga kompetensbehov i arbetslivet, 
förbättra utbildningars relevans utifrån de beho-
ven, samt underlätta tillgången till vidareutbild-
ning.30 Om en analys av efterfrågan och utbud 
på arbetskraft visar att en viss kompetens saknas 
kan Region Halland, i samverkan med arbets-
marknadens intressenter, arbeta för att attrahera 
sådan kompetens till Halland. I det arbetet bör 
inte statsgränser utgöra ett hinder, men det är 
behovet som måste styra insatsen. Därför kan 
inte rollen fördefinieras till att specifikt handla 
om kvalificerad kompetens till forsknings- och 
innovationsmiljöer. Det skulle vara att föregripa 
behovsanalysen.

Självutvärdera och  
EU:s strukturfonders roll 
För att Innovationsunionen ska bli framgångsrik 
behövs ett nära samspel mellan de nationella och 
regionala forsknings- och innovationssystemen 
och mellan de systemen och EU. För att följa upp 
hur innovationssystemen presterar uppmanas 
medlemsstater och regioner att genomföra själv-
utvärderingar utifrån ett generellt verktyg. Detta 
för att identifiera reformer som främjar kvalitet, 
samarbete och smart specialisering med hänsyn 
till EU:s intressen. Självutvärderingsverktyget 
tar upp tio huvudpunkter. 

29 Se även kap 2.4 En integrerad industripolitik 
för en globaliserad tid - Handelspolitik och råvaru-
marknader.
30 För en mer utförlig diskussion om Region 
Hallands roll i arbetsmarknadspolitiken, se kap 2.3 
Unga på väg, samt 2.6 En agenda för ny kompetens 
och sysselsättning.
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•	Främjandet av forskning och innovation är 
ett centralt politiskt instrument för att öka 
konkurrenskraften, skapa fler arbetstillfäl-
len och angripa samhällsutmaningar.

•	Utformningen och genomförandet av 
forsknings- och innovationspolitiken fast-
ställs på högsta politiska nivå och baseras 
på en flerårig strategi.

•	 Innovationspolitiken drivs i vid bemärkel-
se och sträcker sig utöver teknisk forskning 
och dess tillämpning.

•	Det görs förutsägbara offentliga investe-
ringar i forskning och innovation som sär-
skilt syftar till att stimulera privata investe-
ringar.

•	 Spetskompetens är ett kriterium för forsk-
nings- och utbildningspolitiken.

•	Utbildningssystemet tillhandahåller rätt 
blandning av kompetens.

•	Det finns partnerskap mellan institut för 
högre utbildning, forskningscentrum och 
näringslivet på regional nivå.

•	Goda ramvillkor för företagsinvesteringar i 
forskning och utveckling, entreprenörskap 
och innovation.

•	Det offentliga stödet till företag avseende 
forskning och innovation är enkelt, lättill-
gängligt och av hög kvalitet.

•	Offentliga sektorn är i sig en drivkraft för 
innovation.

Innovationsunionen uppmanar vidare medlems-
stater och regioner att arbeta för att genomför-
andet av sammanhållningspolitiken sammanfal-
ler med vad Europa 2020-strategin prioriterar. 
Allt som allt, Innovationsunionen understryker 
att mer resurser behöver avsättas till forskning 
och innovation. 

Region Hallands roller i ”Självutvärdera och 
EU:s strukturfonders roll”
Det regionala utvecklingsansvaret innebär en 
skyldighet att följa, utvärdera och redovisa det 

regionala tillväxtarbetet gentemot staten. Den 
redovisningen sker i olika rapporteringar, bland 
annat till Näringsdepartementet. Att följa till-
växtarbetet, samt sprida den kunskapen, är en 
roll för Region Halland. Kunskapen bör i första 
hand spridas till tillväxtpolitikens aktörer uti-
från ett lärandeperspektiv. 

De tio punkterna är en generell checklista för 
tillväxtpolitiken på främst nationell nivå. Själv-
utvärderingsverktyget kan inte tillämpas rakt av 
på regional nivå. Däremot kan det användas som 
inspiration för hur Region Hallands uppföljning 
och utvärdering kan förbättras. Vidare är det en 
roll för Region Halland att säkerställa att sam-
manhållningspolitikens genomförande i Hal-
land ligger i linje med Europa 2020-strategins 
prioriteringar. 
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Gruppering av Region Hallands  
roller i Innovationsunionen
De identifierade rollerna för Region Halland 
grupperas nedan i sju olika utvecklingsblock.

•	Förhållningsätt
Utvecklingsblocket samlar roller som anger ge-
nerella förhållningssätt för den regionala tillväx-
tpolitiken.

Stärkandet av kunskapsgrundvalen och 
minskning av fragmentering

- Att undvika fragmenterade insatser.

Självutvärdera och EU:s strukturfonders 
roll

- Att följa upp tillväxtarbetet och sprida kun-
skap. 

- Att säkerställa att sammanhållningspoli-
tikens genomförande i Halland ligger i linje 
med Europa 2020-strategins prioriteringar.

•	 Innovation
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att omvandla kunskap till produkter, tjänster el-
ler lösningar med ett ekonomiskt värde.

Stärkandet av kunskapsgrundvalen och 
minskning av fragmentering

- Att stimulera kommersialiseringen av forsk-
ningsresultat.

- Att främja kunskapsallianser mellan nä-
ringsliv och akademi.

- Att forskning i Region Hallands regi stödjer 
det regionala tillväxtarbetet.

Marknadsföring av goda idéer

- Att använda offentlig upphandling som 
verktyg i ett innovationsarbete.

- Att avsätta en budget till förkommersiell 
upphandling som är kopplad till innova-
tionsarbetet.

- Att utveckla fysiska och virtuella arenor för 
innovation.

- Att utveckla samverkansformer där den 
kulturella och kreativa sektorn förstärker an-
dra sektorer.

Förstärkt social och territoriell samman-
hållning

- Att ta ett strategiskt grepp om innovations-
arbetet utifrån smart specialisering som me-
tod.

- Att skapa en mottagarorganisation för att 
tillvarata idéer från personal och från företag.

- Att skapa goda incitament för innovation i 
hälso- och sjukvården.

- Att delta i erfarenhetsutbyte om innovation 
i offentlig sektor tillsammans med andra re-
gioner och aktörer i Europa. 

Europeiska innovationspartnerskap

- Att peka ut behov som ännu inte har någon 
kommersialiserad lösning och driva ett inno-
vationsarbete utifrån de behoven

- Att driva och utveckla innovationsmodeller 
som koncenterar resurser utifrån ett definie-
rat behov.

- Att leda ett strategiskt innovationsarbete i 
Halland.
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•	Företagsklimat
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att underlätta att starta, driva och utveckla före-
tag i Halland. 

 
Marknadsföring av goda idéer

- Att bidra till en god allmän tillgång till 
marknadskompletterande finansiering. 

- Att arbeta för ökad tillgång till riskkapital.

- Att främja affärsrelationer mellan företag i 
Halland och företag i omvärlden.

•	Livslångt lärande
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka individers omställningsförmåga och un-
derlätta övergången mellan utbildning och ar-
betsliv.

Marknadsföring av goda idéer

- Att arbeta för att stärka elevers entrepre-
nöriella kompetenser.

Förstärkt social och territoriell samman-
hållning

- Att bidra till att socialfonden 2014-2020 an-
vänds till att kompetensutveckla arbetstaga-
res innovationsfärdigheter.

- Att använda social innovation för att fler 
unga ska få arbete. 

Attrahera kompetens och främja samarbe-
te med tredjeländer

- Att kartlägga kompetensbehov i arbetslivet, 
förbättra utbildningars relevans utifrån de 

behoven, samt underlätta tillgången till vida-
reutbildning.

•	 Intern kompetensförsörjning
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att säkra Region Hallands kompetensförsörj-
ning. 

Förstärkt social och territoriell samman-
hållning

- Att addera innovationsfärdigheter till be-
greppet ”rätt kompetenser ur ett långsiktigt 
helhetsperspektiv”.

•	Tillgång till välfärdstjänster
Utvecklingsblocket syftar till bidra till välfärds-
tjänster med hög kvalité och tillgänglighet. 

Förstärkt social och territoriell samman-
hållning

- Att delta i erfarenhetsutbyte om innovation 
i offentlig sektor tillsammans med andra re-
gioner och aktörer i Europa. 
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2.3
Smart Tillväxt  
- Unga på väg
Under prioriteringen smart tillväxt finns initia-
tivet Unga på väg. Syftet är att arbeta med utma-
ningar som ungdomar möter när de ska träda in 
på arbetsmarknaden. Ökad anställningsbarhet 
ska uppnås genom satsningar på livslångt läran-
de, en ökad andel ungdomar i högre utbildning 
samt en ökad rörlighet i utbildnings- och arbets-
syfte. 

Att öka anställningsbarheten hos unga som 
grupp genomsyrar Unga på väg. Det är en utma-
ning för den regionala tillväxtpolitiken att bidra 
till att fler unga får arbete. Det kräver en bättre 
fungerande arbetsmarknad där utbudet av ar-
betskraft bättre matchar efterfrågan.

 Unga på väg har en nära koppling till initiativet 
En agenda för ny kompetens och sysselsättning. 
Skillnaden är att det senare tar ett mer heltäck-
ande grepp om arbetsmarknadsfrågor.31 Unga 
på väg kompletterar En agenda för ny kompetens 
och sysselsättning och ger extra politisk tyngd till 
ungdomsarbetslöshetsfrågan.32 Initiativet dispo-
neras i fem olika delar:

•	Moderna utbildningssystem

•	Mer attraktiv högre utbildning

•	Främja rörlighet för ungdomar

•	En ram för ungdomssysselsättning

•	Unga på väg och EU-programmen

För varje del identifieras Region Hallands roller 
i genomförandet. Avsnittet avslutas med att rol-
lerna grupperas i olika utvecklingsblock.

31 Se kap 2.6 En agenda för ny kompetens och 
sysselsättning
32 Ungdomsarbetslösheten i Europa var 21,1% 
2010 och 21,4% 2011. Avser yngre än 25 år. Statistik 
från Eurostat. 

Moderna utbildningsystem 
Europas utbildningssystem behöver ge elever 
väsentliga färdigheter utifrån arbetsmarkna-
dens behov. Unga på väg uppmanar generellt 
medlemsstaterna till bättre riktade och högre 
investeringsnivåer i utbildning. Med hänsyn till 
den statsfinansiella situationen runt om i Euro-
pa uttrycks behovet av att medel anskaffas från 
fler källor än endast offentliga budgetar.33 För att 
reducera risken att elever lämnar skolan i förtid 
har Unga på väg tagit fram rekommendationer 
till medlemsstaterna. Rekommendationerna 
handlar om att kartlägga huvudfaktorer bakom 
skolavhopp och att ta fram strategier som invol-
verar både allmän och yrkesinriktad utbildning 
för att reducera avhopp från skolan. Strategierna 
bör särskilt beakta grupper som i hög grad riske-
rar att lämna skolan i förtid.

Vidare betonas att ungdomar ställs inför en 
mångfald av olika utbildningsval. De behöver 
beredas möjlighet till att göra initierade val. 
Därför understryker Unga på väg en förbättrad 
yrkesrådgivning som ger tydliga bilder av möj-
ligheter till sysselsättning inom olika sektorer 
och yrken. 

Utbildningssystemets alla nivåer behöver arbe-
ta med EU:s åtta nyckelkompetenser för livs-
långt lärande. De är digital kompetens, kom-
munikation på modersmål, kommunikation på 
främmande språk, matematiskt kunnande och 
vetenskaplig och teknisk kompetens, lära för 
att lära, social och medborgerlig kompetens, in-
itiativförmåga och företagaranda samt kulturell 
medvetenhet och kulturella uttrycksformer.34 
Särskilt viktig är den yrkesinriktade delen av ut-
bildningssystemet då antal arbeten som kommer 
att kräva sådana kvalifikationer bedöms att öka. 
Övergången mellan yrkesinriktad utbildning 
och högre utbildning bör underlättas och sam-

33 Vilka källor som skulle kunna vara aktuella 
specificeras inte. 
34 För att läsa mer om nyckelkompetenserna 
se kommisionens dokument: ”Nyckelkompetenser 
för livslångt lärande - En europeisk referensram.”
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arbetet med näringslivet utvecklas. Yrkesutbild-
ning behöver vara attraktiv för att minska antal 
elever som lämnar skolan i förtid.

Lärlingsutbildning är en annan metod för att 
underlätta ungas inträde i arbetslivet. Arbets-
marknadens parter behöver medverka i utform-
ningen, organiseringen, genomförandet och 
finansieringen av lärlingsutbildningar. Unga 
på väg vill även hjälpa unga med en första ar-
betslivserfarenhet via praktikplacering. Sådana 
system behöver vara öppna för alla, ha tydliga 
lärandemål och möjliggöra för unga att anpassa 
sig till arbetsmarknadens behov. I samma ande-
tag uppmanas företag att erbjuda praktikplatser 
som en del av företagens sociala ansvar. 

Yngre människor som står långt från arbets-
marknaden och riskerar social exkludering be-
höver ges utökade möjligheter till informellt 
lärande. Främjandet av, och valideringen av, in-
formellt lärande är något som Unga på väg lyfter 
fram.

Region Hallands roller i ”Moderna  
utbildningssystem”
Skolan är ett statligt ansvar i den mån att riks-
dagen beslutar om mål och riktlinjer för arbetet 
i skolan, och ett kommunalt ansvar i den mån 
att kommunerna ansvarar för genomförandet 
av skolverksamheten inom de ramar som staten 
anger. Vad är då Region Hallands roll i moderna 
utbildningsystem? 

Först och främst har Region Halland ett ansvar 
för den egna gymnasieskolan Naturbruk Hal-
land. Det är en roll att underlätta övergången 
från utbildning till arbetsliv. Den rollen kan tas 
genom att arbeta med nyckelkompetenser för 
livslångt lärande och ett strukturerat samarbete 
med näringslivet på Naturbruk Halland. Vidare 
kan Region Halland driva ett aktivt erfarenhets-
utbyte avseende hur elevers nyckelkompetenser 
för livslångt lärande bäst främjas.

Utifrån Mål och strategier för Region Halland 
2012-2015, prioriterat område ”Kunskap” ska 

Region Halland medverka i det livslånga läran-
det. En roll i det är att i samverkan med Västra 
Götalandsregionen ta fram en plan för socialfon-
den samt samordna genomförandet av planen. 
Region Halland behöver säkerställa att social-
fondsinsatser i Halland främjar nyckelkompe-
tenser för livslångt lärande. Kommunerna är 
centrala aktörer inom området och det är rim-
ligt att Region Halland, inom ramen för kom-
munberedningen, stödjer kommunal samverkan 
med syftet att grundskolan, gymnasieskolan och 
vuxnas lärande bättre ska stödja utvecklingen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande. Arbets-
marknadens parter är viktiga aktörer i detta ar-
bete då Unga på väg betonar vikten av att invol-
vera näringslivet i utformandet av utbildningar.

Region Halland är en stor arbetsgivare. Därför 
är det en roll att erbjuda ungdomar en väg in på 
arbetsmarknaden genom lärlings- eller praktik-
platser som en del av ett socialt samhällsansvar. 
Det ligger i linje med målet att fler ungdomar 
ska få jobb i Mål och strategier för Region Hal-
land 2012-2015, prioriterat område ”Arbete”. En 
ytterligare roll är att medverka i insatser för va-
lidering av informellt lärande. Särskilt med mål-
gruppen unga som står långt från arbetsmark-
naden.

Mer attraktiv högre utbildning
En kvalitativ högre utbildning är väsentlig för 
flera av Europa 2020-strategins övergripande 
mål. Fler människor behöver avsluta en högre 
utbildning, och fler behöver gå vidare till forsk-
ning. Sammantaget - högre utbildning behöver 
bli mer attraktiv.

Emellertid finns det strukturella hinder för ut-
vecklingen av Europas högre utbildning. Kom-
binationen av en brist på investeringar, en stor 
ökning av antal studerande och små möjligheter 
för lärosäten att diversifiera sina inkomster och 
ta ansvar för sin långsiktiga ekonomiska bär-
kraft, utgör problembilden som Unga på väg må-
lar upp. Medlemsstaterna behöver modernisera 
den högre utbildningen vad avser kursplaner, 
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styrelseformer och finansiering. Detta i enlighet 
med prioriteringarna i Bolognaprocessen, vilken 
syftar till ökat europeiskt samarbete inom högre 
utbildning för att främja rörlighet, anställnings-
barhet och Europas konkurrenskraft. 

Kvalitén inom högre utbildning behöver stärkas, 
och begreppet kvalité inom högre utbildning 
behöver vidgas. Nuvarande internationella ran-
kingsystem för universitet och högskolor beto-
nar forskning i allt för hög utsträckning. Unga 
på väg vill se att rankningssystemen även beak-
tar andra faktorer som är viktiga för konkurrens-
kraftiga lärosäten, bland annat undervisningens 
kvalitet, innovation, engagemang i regionen och 
internationalisering. 

Relaterat till kopplingen mellan innovation och 
högre utbildning använder Unga på väg begrep-
pet kunskapstriangeln. För innovationsförmåga 
behövs starka kopplingar mellan triangelns tre 
delar, forskning, utbildning och innovation. Då 
Unga på väg uppmärksammar de yngres per-
spektiv understryks särskilt utbildningens roll i 
kunskapstriangeln för att öka studenters anställ-
ningsbarhet. Vidare blir högre utbildning allt 
mer globaliserad. De främsta studenterna, lärar-
na och forskarna behöver attraheras till europe-
iska universitet. Internationellt samarbete och 
partnerskap med universitet från andra delar av 
världen är också något som Unga på väg anser 
behöver utvecklas. 

Region Hallands roller i ”Mer attraktiv högre 
utbildning”
Högre utbildning är ett statligt ansvar. Frågor 
som berör investeringsnivåer, modernisering 
av läroplaner och hur högskolor och universitet 
presterar är i allt väsentligt statliga frågor. Regi-
on Halland har dock, via det regionala utveck-
lingsansvaret, ett ansvar att söka samarbeten 
med lärosäten. En roll för Region Halland i att 
bidra till en mer attraktiv högre utbildning är 
att stärka kopplingarna mellan högre utbildning 
och näringsliv för ökad anställningsbarhet hos 
nyutexaminerade studenter. 

Region Hallands ansvar för hälso- och sjukvård 
gör samarbeten med lärosäten om vårdutbild-
ning till en viktig intern kompetensförsörjnings-
fråga. Region Halland behöver vara en aktiv 
partner i utvecklingen av akademisk utbildning 
inom hälso- och sjukvårdssektorn. En relaterad 
roll är att i egenskap av stor arbetsgivare bidra 
till anställningsbarheten hos nyutexaminera-
de, genom exempelvis traineeprogram för olika  
yrkeskategorier.

Främja rörlighet för ungdomar i  
utbildnings- och arbetssyfte
Rörlighet i utbildningssyfte påverkar ungdomars 
framtida anställningsbarhet positivt. Rörlighet i 
arbetssyfte ger bättre fungerande arbetsmarkna-
der och därmed minskad arbetslöshet. Följakt-
ligen är det Unga på vägs ambition att främja 
dessa två rörligheter.

Rörligheten i utbildningssyfte behöver öka inom 
högre utbildning, yrkesutbildning, grundskola, 
och i informella inlärningsmiljöer som volon-
tärverksamhet. EU-stöd till studenter, forskare, 
ungdomar och volontärer genom olika program 
har hittills utnyttjas i allt för begränsad utsträck-
ning. Delvis för att programmen inte varit till-
räckligt effektiva. Målsättningen är att minst 20 
procent av utexaminerade från högre utbildning 
ska ha haft en studie- eller praktikperiod, inklu-
sive yrkespraktik, utomlands år 2020.

För att främja rörlighet ska en särskild webbplats 
för Unga på väg inrättas. Den samlar informa-
tion om alla relevanta EU-program som stödjer 
rörlighet.35 Vidare föreslås ett europeiskt färdig-
hetspass där kunskaper förvärvade i olika miljö-
er, inklusive informellt lärande, registreras och 
blir jämförbara. Att erkänna färdigheter, valide-
ring, är ett verktyg för att öka rörligheten. 

35 Webbplatsen är aktiv http://ec.europa.eu/
youthonthemove/
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Brist på rörlighet hos den europeiska arbetskraf-
ten har konsekvenser för hur väl arbetsmarkna-
den fungerar. Det kan uppfattas som paradoxalt 
att det även i perioder av hög arbetslöshet är 
svårt för europeiska arbetsgivare att hitta rätt 
arbetskraft. Den bristande rörligheten bidrar till 
matchningsproblematiken mellan efterfrågan 
och utbud av arbetskraft.36 Därför vill Unga på 
väg underlätta för unga att flytta och arbeta inom 
EU. Rådgivning behövs, liksom ekonomiskt stöd 
till flyttkostnader. Stöd behövs både till ungdo-
mar för att hitta arbete utomlands och till före-
tag för att tillhandahålla integrationsprogram 
för nyanlända. Med hänsyn till svårigheterna för 
arbetsgivare att hitta rätt kompetens behöver Eu-
ropa attrahera kvalificerade migrerande arbets-
tagare, vilket beskrivs som en global tävling om 
kompetens.

Region Hallands roller i ”Främja rörlighet för 
ungdomar i utbildnings- och arbetssyfte”
Att främja rörlighet på arbetsmarknaden är 
Arbetsförmedlingens ansvar. Via ansvaret för 
transportinfrastruktur har Region Halland dock 
en viktig roll i att bidra till goda förutsättning-
arna för rörlighet på arbetsmarknaden. Detta 
genom att planera infrastruktur och kollektiv-
trafik för att underlätta pendling. Avseende in-
ternationella frågor är det kommunerna som har 
ansvar för hur skolorna arbetar. Då ungas fram-
tida anställningsbarhet ökar med internationell 
erfarenhet kan Region Halland medverka i att 
göra information om EU-program tillgängliga 
för ungdomar. 

Att attrahera utländska studenter till högskolor 
och universitet är lärosätenas ansvar. Inom ra-
men för ”Internationalisering” i den regionala 
tillväxtpolitikens prioriteringar 2014-2020 finns 
dock en ingång för att arbeta med frågan. Rol-
len kan beskrivas som främja samverka mellan 
lärosäten och näringslivet för att ge utländska 
studenter förankring i Hallands näringsliv. Fler 

36 I kap 2.6 En agenda för ny kompetens och 
sysselsättning, hanteras matchningsproblematiken-
mer heltäckande.

utländska studenter i näringslivet kan bidra till 
att ny kompetens tillförs som i bästa fall öppnar 
upp nya marknader för halländska företag. 

Avseende att attrahera kvalificerade inflyttare 
till Halland har inte Region Halland ett ansvar 
för enskilda företags eller organisationers kom-
petensförsörjning. Den roll som kan identifieras 
är mer generell. I stora drag innebär den att i 
samverkan med arbetsmarknadens intressenter 
kartlägga kompetensbehov i arbetslivet, förbätt-
ra utbildningars relevans utifrån de behoven, 
samt underlätta tillgången till vidareutbildning. 
Givet att den analysen visar på behov av kvali-
ficerad kompetens som inte finns tillgänglig re-
gionalt kan det vara motiverat att vidta åtgärder. 
De skulle kunna vara att attrahera grupper av 
inflyttare med rätt kompetens. Det är emellertid 
behovet som styr rollens innehåll. Därför kan 
inte rollen fördefinieras till att specifikt titta på 
kvalificerade inflyttare. Det skulle vara att före-
gripa behovsanalysen.

En ram för ungdomssysselsättning
För att minska ungdomsarbetslösheten behövs 
samordnade åtgärder på nationell nivå och på 
EU-nivå. I Unga på väg presenteras en ram för 
ungdomssysselsättning beståendes av fyra delar:

•	Hjälp till ett första arbete

•	 Stöd till ungdomar som riskerar utslagning 

•	Adekvata sociala skyddsnät för ungdomar

•	 Stöd till unga som vill starta eller driva fö-
retag

Den första delen, hjälp till ett första arbete, fo-
kuserar på övergången från studier till arbetsliv. 
Ungdomar som precis avslutat studier och inte 
får anställning behöver tillgång till arbetsmark-
nadsåtgärder eller sociala åtgärder. Unga på väg 
vill att medlemsstater inför en ungdomsgaranti 
som säkerställer att alla ungdomar arbetar, ge-
nomgår vidareutbildning eller deltar i aktive-
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ringsåtgärder inom fyra månader efter avslutad 
skolgång. 

I att stödja övergången från studier till arbetsliv 
har offentliga arbetsförmedlingar en betydelse-
full roll. Unga på väg framhäver vikten av att de 
anpassar sitt stöd till ungdomar genom att ingå 
i partnerskap med utbildningsanstalter, tjänster 
för socialt stöd, yrkesvägledning, fackföreningar 
och arbetsgivare. Olika lönearrangemang utgör 
en annan framkomlig väg. Genom differentiera-
de ingångslöner kombinerade med tillgång till 
kompetensutveckling kan incitamentet att an-
ställa unga stärkas. 

I många medlemsstater har segmenterade ar-
betsmarknader växt fram på grund av stora 
skillnader i bestämmelser för uppsägning av av-
tal mellan tillsvidare- och visstidsanställda. För 
många unga bidrar segmenteringen till en situa-
tion av tidsbegränsade anställningar varvat med 
arbetslöshet. Detta har negativa konskevenser 
för uppbyggnaden av individers humankapital 
och är på lång sikt ogynnsamt för tillväxt och 
konkurrenskraft. Unga på väg vill att tidsbegrän-
sade avtal används i mindre utsträckning och 
föreslår incitament i skattesystemet som gynnar 
företag som använder tillsvidareavtal.

Den andra delen av ramen för ungdomssyssel-
sättning riktar sig mot ungdomar som riskerar 
utslagning. Cirka 15 procent av européerna i 
åldern 20-24 varken studerar eller arbetar och 
riskerar permanent utestängning från arbets-
marknaden. Samhället behöver erbjuda dessa 
unga en väg till utbildning och arbete. Särskilda 
ansträngningar behövs dessutom för unga med 
funktionshinder. Unga på väg betonar offentliga 
arbetsförmedlingars ansvar att formera partner-
skap med arbetsgivare, och att erbjuda arbetsgi-
vare stöd för att anställa ungdomar från denna 
målgrupp.37 

37 Se även kap 2.7 Den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning.

Att ge ungdomar adekvata sociala skyddsnät är 
den tredje delen. Möjligheterna till sociala för-
måner för ungdomar behöver utvidgas. Detta 
för inkomsttrygghet, samtidigt som villkorade 
aktiveringsåtgärder säkerställer att endast unga 
som aktivt söker arbete beviljas stöd. Den otryg-
ga situation som många unga lever i bör tas i be-
aktning när sociala trygghetssystem reformeras. 

Den avslutande fjärde delen är stöd till unga 
företagare. Fler ungdomar behöver få erfaren-
het av företagande och ungdomars intresse för 
företagande behöver uppmuntras, exempelvis 
genom att ändamålsenliga attityder främjas i 
utbildningssystemen. För att konkret stödja 
unga att starta företag behövs rådgivning om 
affärsplan, tillgång till startkapital och mentor-
skap. De offentliga arbetsförmedlingarna har 
en viktig uppgift i att ge information och råd 
till unga arbetssökande om möjligheterna till  
egenföretagande. 

Region Hallands roller i ”En ram för  
ungdomssysselsättning”
I den ram för ungdomssysselsättning som Unga 
på väg lägger fram hamnar flera delar utanför 
Region Hallands ansvarsområde. Att inrätta 
gynnsamma lönearrangemang för unga är en 
uppgift för arbetsmarknadens parter. Olika in-
citament i beskattningen av företag eller i ar-
betslagstiftningen är en statlig fråga. Vidare har 
kommunen ett ansvar för sociala åtgärder. Vad 
bör Region Halland göra?

I att arbeta för ett ökat nyföretagande har Regi-
on Halland två roller. Den första rollen innebär 
att arbeta för att stärka elevers entreprenöriella 
kompetenser. Det är ett långsiktigt arbete för att 
stärka förutsättningarna för nyföretagande och 
ett dynamiskt näringsliv. Rollen innebär att ar-
beta med entreprenörskap i skolan, vilket kan 
brytas ned till ett arbete för att stärka ett för-
hållningsätt som främjar nya tankesätt, samt till 
ett arbete för att främja aktiviteter såsom utbild-
ning i att driva företag. 
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I den andra rollen kan Region Halland medver-
ka till att det offentliga kan erbjuda människor 
som vill starta företag eller utveckla företag ett 
grundläggande utbud av tjänster inom rådgiv-
ning, finansiering och företagsutveckling. Sys-
tem som tillhandahåller dessa tjänster behöver 
kunna hantera unga såväl som äldre.

I att underlätta ungas övergång från studier till 
arbetsliv har Region Halland en roll i egenskap 
av stor arbetsgivare. Rollen innebär att erbjuda 
unga möjligheter till arbetslivserfarenhet inom 
den egna organisationen. 

Unga på väg och EU-programmen
Socialfonden är EU:s huvudsakliga verktyg för 
att stödja ungdomssysselsättning och rörlighet 
i utbildningssyfte, för att förebygga avhopp i 
skolan och för kompetensutveckling. Dess po-
tential behöver maximeras eftersom situatio-
nen för unga har försämrats under innevarande 
programperiod.38 Unga på väg betonar att även 
den regionala utvecklingsfonden behöver stödja 
ungdomssysselsättning.

Region Hallands roller i ”Unga på väg och 
EU-programmen”
Det regionala utvecklingsansvaret ger Region 
Halland ansvaret att ta fram nya program eller 
planer för sammanhållningspolitikens fonder 
för kommande programperiod 2014-2020. In-
gången i det arbetet är Region Hallands pri-
oriteringar för den regionala tillväxtpolitiken 
2014-2020. Två prioriteringar har bäring på 
ungdomsarbetslöshet. Det är ”Grundläggande 
förutsättningar för tillväxt”, där utbildning och 
kompetensutveckling är en del, samt ”Kompe-
tensutveckling för matchning och omställnings-
förmåga”. Socialfonden behöver möjliggöra att 
den regionala tillväxtpolitiken bidrar till att fler 
unga arbetar. 

38 Detta återspeglas i Europeiska kommisio-
nens förslag till sammanhållningspolitik 2014-2020. 
Socialfonden tilldelas en större procentuell andel 
av de totala medlen i jämförelse med föregående 
programperiod 2007-2013.

Vidare behöver det finnas aktörer i Halland som 
tar ansvar för att driva socialfondsprojekt och 
bidra till genomförandet av den regionala till-
växtpolitiken. Eftersom Region Halland saknar 
formellt mandat inom arbetsmarknadspolitiken 
är det problematiskt att på egen hand genomföra 
sin politik på området. Det finns ett behov av att 
ingå i en regional plattform för projektinitiering, 
lärande och uppföljning av socialfondsinsatser 
tillsammans med arbetsmarknadens intressen-
ter.

Gruppering av Region Hallands  
roller i Unga på väg
De identifierade rollerna för Region Halland 
grupperas nedan i fyra olika utvecklingsblock.

•	Livslångt lärande
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka individers omställningsförmåga och un-
derlätta övergången mellan utbildning och ar-
betsliv.

Moderna utbildningssystem

- Att underlätta övergången från utbildning 
till arbetsliv.

- Att säkra att socialfonden 2014-2020 an-
vänds för att främja nyckelkompetenser för 
livslångt lärande i Halland.

- Att bidra till att näringslivet involveras i ut-
formningen av utbildningar.

- Att medverka i insatser för validering av 
informellt lärande. Särskilt riktat mot yngre 
som står långt från arbetsmarknaden.

Mer attraktiv högre utbildning

- Att stärka kopplingarna mellan högre ut-
bildning och näringsliv. 



47Hållbar tillväxt - En integrerad industripolitik för en globaliserad tid

Främja rörligheten för ungdomar i utbild-
nings- och arbetssyfte

- Att medverka i att tillgängliggöra informa-
tion om EU-program för unga.

- Att kartlägga kompetensbehov i arbetslivet, 
förbättra utbildningars relevans utifrån de 
behoven, samt underlätta tillgången till vida-
reutbildning.

En ram för ungdomssysselsättning

- Att arbeta för att stärka elevers entrepre-
nöriella kompetenser. 

Unga på väg och EU-programmen

- Att säkerställa att socialfonden 2014-2020 
möjliggör att den regionala tillväxtpolitiken 
bidrar till att fler unga arbetar. 

•	 Intern kompetensförsörjning
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att säkra Region Hallands kompetensförsörj-
ning.

Moderna utbildningssystem

- Att i den egna organisationen erbjuda ung-
domar lärlings- och praktikplatser.

Mer attraktiv högre utbildning

- Att medverka i utvecklingen av akademisk 
utbildning inom hälso- och sjukvård. 

- Att bidra till anställningsbarheten hos nyut-
examinerade genom traineeplatser i den egna 
verksamheten.

En ram för ungdomssysselsättning

- Att i den egna verksamheten kunna erbjuda 
ungdomar arbetslivserfarenhet.

•	Regionförstoring
Utvecklingsblocket samlar roller som vidgar 
hallänningarnas arbetsmarknad och ökar nä-
ringslivets möjligheter att rekrytera rätt kompe-
tens.

Främja rörligheten för ungdomar i utbild-
nings- och arbetssyfte

- Att planera regional infrastruktur och kollek-
tivtrafik för att underlätta pendling.

•	Företagsklimat
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att underlätta att starta, driva och utveckla före-
tag. 

Främja rörligheten för ungdomar i utbild-
nings- och arbetssyfte

- Att främja samverka mellan lärosäten och 
näringsliv för att ge utländska studenter en 
förankring i Hallands näringsliv.

En ram för ungdomssysselsättning

- Att medverka till ett grundläggande utbud 
av tjänster inom rådgivning, finansiering och 
företagsutveckling.

Region Halland och Europa 2020-strategins initiativ



Hållbar tillväxt - En integrerad industripolitik för en globaliserad tid



49Hållbar tillväxt - En integrerad industripolitik för en globaliserad tid

2.4
Hållbar tillväxt  
- En integrerad industripolitik 
för en globaliserad tid
Det internationella näringslivslandskapet har ra-
dikalt förändrats det senaste decenniet. Numera 
konkurrerar tillväxtekonomier som Brasilien, 
Kina och Indien inte enbart med låga löner utan 
även med kunskap. De internationella värdeked-
jorna blir allt mer sammanlänkande, den globa-
la ekonomin knyts ihop och omvärldsberoendet 
ökar. Parallellt ökar konkurrensen om knappa 
energi- och råvarutillgångar, tillgångar centrala 
för Europas tillverkningsindustri. 

En integrerad industripolitik för en globaliserad 
tid sorterar under prioriteringen hållbar tillväxt. 
Dess ambition är att stärka konkurrenskraften i 
industrin samtidigt som övergången till en kol-
dioxidsnål och resurseffektiv ekonomi genom-
förs. För att lyckas behövs en helhetssyn på glo-
bala värdekedjor inom tillverkningsindustrin, 
från tillgången till energi och råvaror, till hur 
den samspelar med tjänstesektorn. Sektorsöver-
gripande och sektoriella insatser behöver kom-
bineras för en framgångsrik politik. 

Det är en utmaning för den regionala tillväxtpo-
litiken att både bidra till näringslivets konkur-
renskraft och att bidra till en mer koldioxidsnål 
ekonomi. En integrerad industripolitik för en glo-
baliserad tid disponeras i åtta delar. 

•	Bättre grundförutsättningar för industrin

•	En starkare inre marknad

•	Politik för industriell innovation

•	Handelspolitik och råvarumarknader

•	En resurs-, energi- och koldioxidsnål indu-
stri

•	Att hantera chocker i ekonomin

•	Företagens sociala ansvar

•	En sektorspecifik industripolitik

För varje del identifieras Region Hallands roller 
i genomförandet. Avsnittet avslutas med att rol-
lerna grupperas i olika utvecklingsblock.

Bättre grundförutsättningar för  
industrin
Med bättre grundläggande förutsättningarna för 
industrin avses:

•	Konkurrensanalys och smart lagstiftning

•	Företagsklimat

•	Tillgång till finansiering

Med konkurrensanalys och smart lagstiftning 
avses att alla lagstiftningsförslag behöver analy-
seras utifrån hur de påverkar industrins konkur-
renskraft. Ett exempel är hur en ökad reglering 
av finansmarknaderna skulle påverka företags 
tillgång till finansiering. Företag och andra in-
tressenter behöver ges möjlighet att yttra sig när 
lagstiftning förbereds och lagstiftnings påverkan 
på näringslivets konkurrenskraft behöver konti-
nuerligt utvärderas. 

Europas företagsklimat för små och medelstora 
företag behöver förbättras. Insatser för att mins-
ka den administrativa bördan behövs. Här lyfts 
e-förvaltning särskilt fram. För en bättre politik 
för små och medelstora företag betonas regel-
förenkling, finansiering, tillträde till marknader, 
resurseffektivitet och entreprenörskap.

Tillgång till finansiering är fundamentalt för 
näringslivets utveckling. Den tillgången är be-
roende av fungerande finansmarknader och 
Europa 2020-strategin vill se en ökad reglering 
av finansmarknaderna i syfte att reducera risker-
na för plötsliga kreditåtstramningar. Detta kan 
uppnås genom exempelvis krav på bankers ka-
pitalbuffert. En sådan reglering behöver genom-
föras utan att äventyra realekonomins behov av 
finansiering. Ur ett konkurrenskraftsperspektiv 
är utmaningen att särskilt tillgodose små och 
medelstora företags tillgång till finansiering för 
innovationsprojekt. De europeiska finansiella 

Region Halland och Europa 2020-strategins initiativ
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instrumenten behöver därför i ökad utsträck-
ning riktas mot att stödja små och medelstora 
företag.39 Vidare behöver mer privat kapital, sär-
skilt från riskkapitalmarknaderna, kanaliseras 
till investeringar i forskning och utveckling. 

Region Hallands roller i ”Bättre grundförut-
sättning för industrin”
Avseende konkurrensanalys och smart lagstift-
ning är det nationell nivå som förfogar över 
sådan makt att den påverkar industrins kon-
kurrenskraft. Däremot ger det regionala utveck-
lingsansvaret Region Halland flera roller i att bi-
dra till ett bra företagsklimat.

Ett gott företagsklimat kännetecknas av att det 
är lätt att starta, driva och utveckla företag. Det 
påverkas av vitt skilda områden såsom skattepo-
litik och attityder till risktagande. En del i att ar-
beta med företagsklimat handlar om att reducera 
företagens administrativa börda. Här spelar en 
kommuns interna organisering en viktig roll när 
företag söker olika tillstånd. Även statliga myn-
digheter har centrala roller i att reducera den ad-
ministrativa bördan. Region Hallands roll i sam-
manhanget är att medverka till att människor 
som vill starta företag eller utveckla företag har 
tillgång till ett grundläggande marknadskom-
pletterande utbud av tjänster inom rådgivning, 
finansiering och företagsutveckling. 

För att medverka till ett gott företagsklimat är 
finansiering en viktig del. Det regionala utveck-
lingsansvaret ger Region Halland fyra olika rol-
ler inom finansiering. Den första rollen är att 
bidra till en god allmän tillgång till marknads-
kompletterande finansiering. Den andra rollen 
är att arbeta för en ökad tillgång till riskkapital 
för företag som är villiga att investera i forskning 
och utveckling. Strukturfondsmedel kan med 
fördel användas som hävstång för att främja pri-
vata investeringar. Att tillhandahålla mötesplat-

39 Detta återspeglas i Europeiska kommi-
sionens förslag på ramprogram för forskning och 
innovation 2014-2020, Horizon 2020. Där betonas 
vikten av stöd till små och medelstora företag .

ser för företag och riskvilligt kapital är ett annat 
tillvägagångssätt. 

En tredje roll är att göra företag i Halland med-
vetna om möjligheterna till finansiering via EU:s 
ramprogram för forskning och innovation, Ho-
rizon 2020, samt om de stödfunktioner som den 
statliga myndigheten Vinnova tillhandahåller. 
Roll nummer fyra för Region Halland handlar 
om att främja affärsrelationer med syftet att sti-
mulera samarbeten mellan halländska företag 
och företag i omvärlden som i förlängningen kan 
resulterar i import, export eller investeringar. 
För att de ovanstående fyra rollerna ska kunna 
drivas med framgång krävs det att dess insatser 
träffar rätt företag. För att undvika inlåsningsef-
fekter bör därför arbetet vara generellt och utgå 
från en bredare plattform än Region Hallands 
utpekade innovationssektorer.

Europa 2020-strategin lyfter finansmarknader-
nas funktionsätt. Det är en fråga för medlemsta-
terna och EU att hantera. 

En starkare inre marknad
Den inre marknaden syftar till fri rörlighet för 
varor, tjänster, kapital och människor. Flera 
hinder behöver fortfarande raseras innan den 
är fullt ut realiserad. Den inre marknaden är, 
jämsides med EU:s budget och utrikespolitiska 
instrument, ett centralt verktyg för att Europa 
2020-strategins övergripande mål ska uppnås. 

Den inre marknaden utvecklas när transaktions-
kostnader för affärer över medlemsstaternas 
statsgränser minskar. Medlemsstaters tillämp-
ning av redan beslutad lagstiftning för att upp-
nå detta behöver harmoniseras. Näringslivet har 
fortfarande i mångt och mycket att hantera 27 
olika nationella lagstiftningar. Behovet av för-
bättring är särskilt påtagligt på den inre mark-
naden för företagstjänster. Att åtgärda detta är 
viktigt då företagstjänster inom design, reklam 
eller marknadsföring blir allt viktigare för till-
verkningsindustrins konkurrenskraft genom att 
de adderar värde till slutprodukten. 

industripolitik för en globaliserad tid
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En stark inre marknad förutsätter ett fungeran-
de europeiskt system för immateriella rättighe-
ter. Konkret innebär det att ett EU-patent och 
ett system för lösning av patenttvister behöver 
införas.40 Relaterat till immateriella rättigheter 
lyfts även problemet med förfalskning av varor. 
För att förstärka de immateriella rättigheterna 
behövs en utökad kontroll mot varumärkesför-
falskning och pirattillverkning.41 

En annan aspekt på en fungerande inre marknad 
är en fungerande konkurrenspolitik. Konkurrens 
är ett grundläggande incitament för företag att 
effektivisera. För näringslivets långsiktiga kon-
kurrenskraft behövs därför rättvisa konkurrens-
villkor som tillgängliggör hela EU:s marknad. 
Villkoren behöver även tillhandahålla ramar för 
en övergång till en mer resurseffektiv industri, 
samt kontrollera företagskoncentrationer och 
statligt företagsstöd. Kontroll av företagskoncen-
trationer behöver hantera att sammanslagningar 
för ökad marknadstäckning och global konkur-
renskraft inte drabbar konsumenter eller indu-
striella kunder genom prisökningar. Kontroll av 
det statliga stödet till företag behöver säkerställa 
att konkurrens inte snedvrids och att stödet an-
vänds till att åtgärda marknadsmisslyckanden. 

En fungerande inre marknad är beroende av 
en effektiv förflyttning av människor och va-
ror. Därför är den inre marknaden beroende 
av en fungerande energi-, kommunikations-, 
och transportinfrastruktur. Vad avser kom-
munikationsinfrastruktur specificeras åtgärder 
avseende bredbandsutbyggnad i Den digitala 
agendan. Transportinfrastruktur berörs djupare 
i Ett resurseffektivt Europa. Där fokus ligger på 
att avlägsna flaskhalsar i transportnätverken för 
mer effektiva väg-, luft-, järnvägs- och vatten-
transporter. En inre marknad för energi existe-

40 Se även kap 2.2 Innovationsunionen - En 
inre marknad för innovation.
41 Mellan raderna i Europa 2020-strategin går 
det att utläsa europeiska modeföretags frustration 
över den utbredda piratkopieringen av lyxprodukter 
i bland annat Asien.

rar inte, men behovet av en sådan är reellt för att 
pressa ned de europeiska elpriserna. 

Den sista delen för en starkare inre marknad tar 
upp standardisering. En viktig komponent för att 
underlätta spridning av nya produkter och tjäns-
ter och minska tillverkningskostnader. Genom 
att driva på utvecklingen av standarder inom 
områden som nanoteknik, elbilar, medicinsk 
teknik, energisnåla produkter, förnybara ener-
gikällor och företagstjänster kan handel främjas 
och europeiska konkurrensfördelar utvecklas.  

Region Hallands roller i ”En starkare inre 
marknad”
Den inre marknadens utveckling är i allt väsent-
ligt en förhandling mellan medlemsstater på EU. 
Region Halland har ingen roll i det arbetet. Dä-
remot finns det två roller för Region Halland i att 
bidra till en starkare inre marknad.

Den första rollen härleds ur det regionala ut-
vecklingsansvaret samt faktumet att Region 
Halland är kollektivtrafikmyndighet. Planering-
en av regional infrastruktur och kollektivtrafik 
i Halland behöver beakta vilka flaskhalsar som 
hindrar människor och varor från att förflyttas 
effektivt. Fokus är att avlägsna flaskhalsar inom 
väg-, järnvägs- och vattentransporter. Det arbe-
tet behöver gå hand i hand med ett arbete för att 
korta ned restiderna inom regionen. 

Den andra rollen berör kommunikationsinfra-
struktur och Region Hallands roll att leda ett 
arbete för att ta fram en strategi för bredband-
sutbyggnad i Halland och säkra genomförandet 
av den strategin.42

42 Se kap 2.1 Den digital agendan - Internettill-
gång.
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Politik för industriell innovation
Innovation är ett av Europa 2020-strategins mest 
flitigt använda begrepp. Det har fått politisk 
tyngd genom initiativet Innovationsunionen, där 
riktlinjerna för den europeiska innovationspoli-
tiken dras upp. I denna del överlappar En inte-
grerad industripolitik för en globaliserad tid med 
Innovationsunionen, och innovation tillskrivs en 
central roll för att öka industrins konkurrens-
kraft och resurseffektivitet samtidigt som koldi-
oxidutsläppen reduceras.

Att främja innovation inom så kallad möjliggö-
rande teknik är prioriterat. Med möjliggörande 
teknik avses teknik som kan ligga till grund för 
en mängd olika varor, tjänster och processer i 
nya såväl som befintliga sektorer. Som exempel 
lyfts bioteknik, nanoteknik, avancerade material, 
fotonik, mikro- och nanoelektronik samt avan-
cerade tillverkningssystem.43 För att påskynda 
utvecklingen inom dessa områden krävs den 
helhetssyn som de europeiska innovationspart-
nerskapen representerar, där samordning av 
program och politik för ökad tillgång till finan-
siering och stöd till pilot- och demonstrations-
projekt kombineras med ändamålsenliga lag-
stiftningsåtgärder och förkommersiell offentlig 
upphandling.44 

En effektiv innovationspolitik behöver beakta 
hur innovation uppstår i olika branscher. Euro-
peiska kommissionen har därför inrättat Sectoral 
Innovation Watch. Det är en spaningsfunktion 
som identifierar utmaningar för olika branscher. 
Logiken är att de instrument som används för att 
stödja innovation bättre ska kunna anpassas till 
branschens förutsättningar. Vidare betonas att 
en central del av en innovationspolitik bör vara 
att främja ett branschöverskridande samarbete. 

43 Flera av de exemplen av möjliggörande 
teknik återfinns i Europeiska kommisionens förslag 
på ramprogram för forskning och innovation 2014-
2020, Horizon 2020.
44 Se kap 2.2 Innovationsunionen - Europeiska 
innovationspartnerskap.

För det krävs mekanismer som sprider idéer och 
affärsmodeller mellan branscher. 

Kluster som utvecklar konkurrenskraft genom 
att främja samarbete mellan företag, offentlig-
het och akademi, och för samman resurser och 
kunskap kommer alltjämt vara en central del 
av EU:s innovationspolitik. Klusterpolitiken på 
regional- stats- och EU-nivå behöver inriktas 
på att åtgärda otillräcklig finansiering och län-
ka samman företag och forskningsinstitutioner. 
Samarbeten mellan kluster behövs för att uppnå 
kritisk massa av kompetens, idéer och forskning. 
Både sammanhållningspolitiken och rampro-
grammet för forskning och innovation, Horizon 
2020, behöver stödja regionerna i att anta strate-
gier för smart specialisering så att de kan stärka 
sin konkurrenskraft genom att utveckla innova-
tionsnischer.45 

För att modernisera industrin i Europa krävs ny 
kompetens och nya arbetsvillkor. EU:s industri-
ella bas behöver fungerande arbetsmarknader 
som kombinerar flexibilitet med trygghet för 
arbetstagaren. Livslångt lärande behövs för in-
dustrins konkurrenskraft. En integrerad indu-
stripolitik för en globaliserad tid fastslår att soci-
alfonden behöver bidra till en bättre matchning 
på arbetsmarknaden.

Region Hallands roller i ”Politik för  
industriell innovation”
Det finns en roll avseende möjliggörande tek-
nik för Region Halland. Den rollen syftar till att 
främja näringslivets tillämpning av sådan teknik 
för att utveckla nya produkter, tjänster eller pro-
cesser. För att operationalisera rollen finns två 
vägar. Den första vägen innebär att avgränsat 
arbeta med frågan inom ramen för innovations-
sektorerna. Den andra vägen innebär att arbeta 
utifrån en bredare plattform och samverka med 
arbetsmarknadens parter för att stödja insatser 
som bygger upp relevant kompetens i närings-

45 För att läsa om smart specialisering se kap 
2.2 Innovationsunionen - Vad är smart specialise-
ring?
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livet. Hur rollen operationaliseras behöver an-
passas efter näringslivets mottagarkapacitet och 
intresse.

Inom ramen för Region Hallands innovationsar-
bete är det en roll att dels åtgärda otillräcklig fi-
nansiering, dels att koppla företag till forskning. 
Region Halland kan även aktivt främja samarbe-
ten inom och mellan sektorer för att sprida idéer 
och nya affärsmodeller. Den offentliga insatsen 
i detta kan vara att tillhandahålla mötesplat-
ser eller mäkla kontakter. Vidare är det en roll 
att samarbeta med andra regioner eller aktörer 
avseende hur ett innovationsarbete bör bedri-
vas. Det vill säga hur kunskap omvandlas till en 
produkt, tjänst eller lösning med ett ekonomiskt 
värde. Region Halland kan vidare arbeta för att 
stärka förutsättningar för nationella och interna-
tionella samarbeten avseende innovationsarbete 
i strukturfondsprogrammen 2014-2020.

Angående relationen mellan arbetsmarknads-
politik och industrins modernisering har ar-
betsmarknadens parter ansvaret för respektive 
branschs övergripande kompetensförsörjning. 
Med det sagt kan en roll för Region Halland 
identifieras. Rollen är att i samverkan med ar-
betsmarknadens intressenter kartlägga kompe-
tensbehov i arbetslivet, förbättra utbildningars 
relevans utifrån de behoven, samt underlätta till-
gången till vidareutbildning.46 Vidare kan social-
fonden användas för att främja livslångt lärande 
bland anställda i näringslivet. Sådana insatser 
behöver utgå från behovsanalyser.

Handelspolitik och  
råvarumarknader
Denna del beskriver grunddragen i EU:s han-
delspolitik. En politik med betydelse för den 
exportintensiva europeiska industrin. Därutöver 
lyfts politiken för tillgång till råvaror och andra 
kritiska resurser.

46 Arbetsmarknadspolitik berörs mer helhjär-
tat i kap 2.3 Unga på väg och i kap 2.6 En agenda för 
ny kompetens och sysselsättning.

Avregleringen av handelshinder i kombination 
med allt lägre transport- och kommunikations-
kostnader har bidragit till en snabb utveckling 
på tillväxtmarknader som Kina, Brasilien och 
Indien. Europas industri behöver utnyttja de 
möjligheter som finns på dessa marknader. För 
små och medelstora företags internationalise-
ring har Enterprise Europe Network en roll i att 
ge handledning och underlätta internationellt 
affärssamarbete. Initiativet tar även upp vikten 
att öka den ekonomiska integreringen med EU:s 
grannländer för att främja handel och investe-
ringar. 

Handelspolitiken övervaka huruvida statliga in-
terventioner i andra länder snedvrider konkur-
rens och påverkar europeiska exportintressen. 
Exempel på sådana interventioner är kontrol-
lerade växelkurser, diskriminerande offentlig 
upphandling eller dolda subventioner. Här ingår 
också att genomföra, övervaka och tillämpa bi- 
och multilaterala handelsavtal.

En integrerad industripolitik för en globaliserad 
tid understryker vikten av en säkrad tillgång till 
råvaror och andra för industrin kritiska resurser. 
En tryggad försörjning innebär en spridning av 
tillförlitliga leverantörer oavsett var de är beläg-
na. Europa 2020 strävar efter en hållbar tillgång 
till råvaror och har som ambition att undanröja 
exportbegränsningar och omotiverade hinder 
för prospektering och utvinning i tredjeländer. 

Region Hallands roller i ”Handelspolitik och 
råvarumarknader”
Handelspolitik och en politik för säkrad tillgång 
till råvaror är frågor som hanteras av medlems-
staterna och EU. Region Halland har ingen roll i 
det. Däremot har Region Halland en roll i att öka 
internationaliseringen i små och medelstora fö-
retag i Halland. Rollen kan konkretiseras som att 
främja affärsrelationer mellan halländska företag 
och företag i omvärlden med syftet att stimulera 
samarbeten som kan resultera i import, export 
eller investeringar. I det arbetet kan Region Hal-
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land samverka med EU-aktören Enterprise Eu-
ropean Network.

En resurs-, energi- och koldioxidsnål 
industri
Europa behöver ställa om till en resurs-, ener-
gi- och koldioxidsnål ekonomi för en hållbar 
tillväxt. Omställningen innebär samtidigt att 
Europas industri utvecklar nya konkurrensför-
delar. Den logiken är en grundpelare i Europa 
2020-strategin. Förvisso är det Ett resurseffektivt 
Europa som tillhandahåller den övergripande 
ramen för denna övergång, men även En integre-
rad industripolitik för en globaliserad tid lyfter 
frågan.

Först och främst behövs fler investeringar i kol-
dioxid-, energi-, och resurssnåla lösningar för 
industrin. Parallellt behöver ny lagstiftning på-
visa behovet av en övergång till en resurssnål 
ekonomi och tillhandahålla den förutsägbarhet 
och rättsliga säkerhet som krävs för att stimu-
lera långsiktiga investeringar. Det finns även en 
internationell dimension i detta arbete. Interna-
tionella klimatförhandlingar behöver resultera i 
effektiva globala koldioxidmarknader som sti-
mulerar investeringar i koldioxidsnål teknik.

Andra åtgärder fokuserar på produkters ener-
gieffektivitet. Ekodesigndirektivet och energi-
märkningsdirektivet är två instrument för att 
minska energianvändningen hos produkter, 
bland annat genom att förbjuda icke-energi-
effektiva produkter. Vidare efterfrågas ett mer 
innovativt synsätt på miljöteknik, bland annat 
behövs en politik för att stimulera efterfrågan 
på miljöinnovationer. Här påtalas behovet av ett 
innovationspartnerskap för miljöinnovation.47 

Region Hallands roller i ”En resurs-, energi- 
och koldioxidsnål industri”
Den förutsägbarhet och rättsliga säkerhet som 
behövs för att stärka incitamenten för investe-

47 För att läsa mer om innovationspartnerskap 
se kap 2.2 Innovationsunionen - Europeiska innova-
tionspartnerskap.

ringar i en specifik sektor kan endast tillhanda-
hållas av staten. Region Halland har inte heller 
någon roll i internationella förhandlingar om 
globala koldioxidmarknader. Däremot innebär 
det regionala utvecklingsansvaret att Region 
Halland ska verka för en hållbar tillväxt och ut-
veckling i Halland. Utifrån det kan roller iden-
tifieras.

Det är Länsstyrelsen som har det formella ansva-
ret att leda samverkan i länet inom klimat och 
energi, energieffektivisering, förnybar energi 
och minskade utsläpp av växthusgaser. Det är 
vidare Region Hallands formella ansvar att om-
sätta sammanhållningspolitiken i Halland, och i 
Europeiska kommissionens förslag på ny sam-
manhållningspolitik 2014-2020 öronmärks 20 
procent av medlen i de regionala strukturfond-
sprogrammen till det tematiska målet ”att stödja 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla 
sektorer”.48 Region Halland har därför en roll i 
att stimulera miljöinnovation och investeringar 
i koldioxid-, energi- och resurssnåla lösningar 
som ökar konkurrenskraften i Hallands närings-
liv. 

Den rollen kan hanteras inom Region Hallands 
innovationssektorer. Här är dock ett förbehåll 
motiverat. Om det existerar företagskonstella-
tioner eller sektorer i Hallands näringsliv där 
behoven av sådana investeringar är påtagliga bör 
förutsättningarna för en ny innovationssektor 
utredas. Ett alternativ är att rollen drivs utifrån 
en bredare plattform än innovationssektorerna 
för att nå ut till ett större urval av företag. 

Det finns ytterligare en roll för Region Halland, 
den som miljömedveten kund. Region Hallands 
offentliga upphandling behöver beakta miljö-
aspekter och tillhandahålla marknadsmöjlighe-

48 I Europeiska kommisionens förslag på sam-
manhållningspolitik 2014-2020 finns elva så kallade 
tematiska mål. Deras syfte är att säkerställa att 
sammahållningspolitikens fonder används i enlighet 
med Europa 2020-strategins prioriteringar.
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ter som driver på utvecklingen av nya koldiox-
id-, energi- och resurssnåla lösningar.

Att hantera chocker i ekonomin
Europa 2020-strategin togs fram i efterdyningar-
na av finanskrisen 2008-2009. Detta återspeglas i 
dess innehåll. Krisen skapade strukturell överka-
pacitet och visade på behovet att tillämpa skräd-
darskydda lösningar för olika sektorer. 

Strategin fastslår ett offentligt förhållningsätt till 
chocker i ekonomin. Det är att konkurrensdri-
ven strukturanpassning är mest effektiv, och att 
företagen och arbetsmarknadens parter har det 
främsta ansvaret för sin branschs överlevnad och 
konkurrenskraft. Politiska åtgärder för att und-
vika sociala problem och främja ny kompetens 
kan däremot vara motiverade. 

Generellt behöver det offentliga bli bättre på att 
hantera strukturomvandling och stödja anställ-
da och företag att anpassa sig utifrån nya förut-
sättningar. Den regionala utvecklingsfonden kan 
stödja investeringar som syftar till att företag ut-
vecklar produkter, tjänster eller lösningar med 
ett högre ekonomiskt värde. Omallokering av 
arbetskraft behöver kunna hanteras av respekti-
ve medlemsstats trygghetssystem.

Region Hallands roller i ”Att hantera chocker 
i ekonomin”
Företagen och arbetsmarknadens parter har 
det främsta ansvaret för sin respektive branschs 
konkurrenskraft. Det bör vara styrande för det 
offentliga förhållningsättet till chocker i ekono-
min. Skulle en plötslig dipp i efterfrågan påverka 
Hallands näringsliv kraftig är det främst insatser 
som bygger upp ny kompetens och olika soci-
ala insatser som det offentliga kan genomföra.  
Logiken är att inte bromsa en strukturomvand-
ling genom att stödja stagnerande sektorer. 

Större regionala kriser blir per automatik en na-
tionell fråga. Vad just Region Halland kan göra 
för att hantera en presumtiv regional ekonomisk 
kris är att i samverkan med arbetsmarknadens 
intressenter använda socialfonden för att stödja 

uppbyggnaden av ny kompetens för att öka om-
ställningsförmågan hos drabbade individer. 

Företagens sociala ansvar
Genom ett socialt ansvarstagande kan företag i 
Europa bli marknadsledande i branscher där so-
ciala frågor och miljöaspekter värderas högt. För 
att inge förtroende och bygga konkurrenskraft 
behöver företagen ta ett socialt ansvar.49 Kortsik-
tig vinstmaximering behöver balanseras med ett 
hållbart värdeskapande på längre sikt. Hänsyn 
behöver tas till anställda och till människor som 
påverkas av företags beslut. 

Relaterat till företagens sociala ansvar behöver 
konsumenter kunna ta informerade beslut och 
köpa miljövänliga produkter och tjänster. En 
ambition är att påvisa produkters ekologiska fo-
tavtryck samt arbeta fram en gemensam euro-
peisk metod för bedömning av produkters mil-
jöpåverkan.

Region Hallands roller i ”Företagens sociala 
ansvar”
Företagens sociala ansvar är ett brett begrepp 
som kan relateras till allt från att ta ansvar för sin 
närmiljö, skapa instegsjobb för socioekonomiskt 
utsatta grupper, till att driva ett långsiktigt tro-
värdigt miljöarbete. Utveckling drivs av välin-
formerade och krävande konsumenter. Genom 
sociala medier kan företags eller organisationers 
snedsteg få en förödande spridning.

Företagens sociala ansvar är just företagens an-
svar, inte Region Hallands. Däremot kan Region 
Halland i ett innovationsarbete bidra till att före-
tag integrera hållbarhetsaspekter i sitt varumär-
kesbyggande.

49 Företagens sociala ansvar benämns ofta 
som CSR, Corporate Social Responsibility.
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En sektorspecifik industripolitik
En integrerad industripolitik för en globaliserad 
tid är en kombination av sektorsövergripande 
och sektoriella insatser. Ovan har främst insatser 
av sektorsövergripande karaktär beskrivits, ned-
an lyfts fem sektoriella.

•	Rymdindustrin
Är en högteknologisk, investeringsintensiv och 
i hög grad subventionerad industri med höga 
risker. EU behöver säkerställa att en marknad 
utvecklas för rymdprodukter och rymdtjänster, 
särskilt satellittjänster från sattelitnavigerings-
systemet GNSS och systemet för global övervak-
ning för miljö och säkerhet, GMES. 

•	Hållbara transporter
Utvecklingen av en ren och energieffektiv for-
donsteknik kan ge betydande positiva effekter 
på utsläpp av växthusgaser och samtidigt stärka 
EU:s ställning på fordonsmarknaden. Initiativet 
föreslår en plattform för rena och energieffekti-
va fordon som för samman medlemsstater, nä-
ringsliv och andra parter och säkerställer inves-
teringar i sektorn.

Initiativet lyfter även möjligheten att sprida tek-
nik för lagring av energi för järnvägsnätet och 
hybridiseringen av diselmotorer. Europeiska 
kommissionen åtar sig att göra en förstudie för 
demonstrationsprojekt inom dessa områden.

•	 Samhällsutmaningar
Inom EU:s läkemedelsindustri, hälso- och sjuk-
vård och andra medicintekniska områden be-
hövs offentligt-privata partnerskap för snabb-
are tillgång till läkemedel och vård samt för att 
främja innovation. 

Övriga branscher som lyfts med relevans för 
samhällsutmaningar är byggsektorn, som kan 
bidra till en hantering av klimatförändringar-
na. De biobaserade marknaderna, för ökad an-
vändning av förnybara råvaror för industriellt 
bruk såsom trä och papper, bioplats, biologiska 
smörjmedel och läkemedel. Teknisk innovation 
behöver stimuleras genom demonstrationspro-

jekt och europeiska och internationella standar-
der behöver utformas för ny teknik. 

•	Nya impulser till värdekedjan
Initiativet uppmärksammar betydelsen av en 
helhetssyn på värdekedjan inom tillverkning. 
Det vill säga hela den process av logistik, monte-
ring, försäljning och marknadsföring som krävs 
för att en avancerad produkt, exempelvis en bil, 
ska säljas. 

Tillverkningsindustrins konkurrenskraft är be-
roende av företagstjänster som tillför ett mervär-
de till dess fysiska produkter. Industripolitiken 
behöver lägga en ökad tonvikt på det ömsesidi-
ga beroendet mellan tillverkningsindustrin och 
tjänstesektorn. Kemikalieindustrin, livsmedels-
industrin samt textil-, beklädnads- och läder-
industrin lyfts som exempel på sektorer där den 
beroenderelationen är påtaglig. De kulturella 
och kreativa sektorernas lyfts också som viktiga 
för innovation i andra sektorer. 

•	Energiintensiva industrier
Är särskilt viktiga för att övergången till en kol-
dioxidsnål och resurseffektiv ekonomi ska bli 
framgångsrik. Rättvisa konkurrensvillkor på den 
inre marknaden, forskningspartnerskap mellan 
privat och offentlig sektor samt demonstrations-
projekt för koldioxidsnål produktionsteknik är 
delar i denna sektoriella insats.

Region Hallands roller i ”En sektorsspecifik 
industripolitik”
Regionala politiska prioriteringar ska ta sin ut-
gångspunkt i regionala förutsättningar. Det kan 
vara värt att påminna om att Europa 2020-stra-
tegin är ett ramverk, och ska inte tolkas som en 
detaljstyrning av vilka politiska prioriteringar 
Region Halland bör göra. Fokuset på smart spe-
cialisering innebär snarare än ökad betoning på 
just de regionala förutsättningarna.50 Således har 
Region Halland ingen roll i att stödja rymdin-
dustrin.

50 Se kap 2.2 Innovationsunionen - Vad är 
smart specialisering?
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Mer generellt finns det däremot roller för Region 
Halland även i denna del. En roll är att arbeta 
med samhällsutmaningar som drivkraft för inn-
ovationsarbetet. Det innebär att Region Halland 
behöver organisera sitt innovationsarbete uti-
från definierade samhällsutmaningar, där det 
finns en marknadspotential och goda halländ-
ska förutsättningar vad avser näringslivsstruktur 
och forsknings- och utbildningsresurser. 

En ytterligare roll, som kan anses genomsyrar 
hela Region Hallands innovationsarbete, är att 
arbeta med det som initiativet benämner som 
nya impulser i värdekedjan. Rollen kan beskri-
vas som att koppla ihop företag med nya kompe-
tenser som tillför ett värde utifrån ett definierat 
behov. I detta är den kulturella och kreativa sek-
torn intressant. Det finns en potential i att den 
kulturella och kreativa sektorn kan tillföra värde 
och förstärka andra sektorer.  Frågan kan arbetas 
med inom ramen för Region Hallands innova-
tionssektorer. 

Vad avser energiintensiva industrier finns det en 
roll för Region Halland i att stimulera miljöinn-
ovation och investeringar i koldioxid-, energi- 
och resurssnåla lösningar som ökar konkurrens-
kraften i Hallands näringsliv.51

Gruppering av Region Hallands  
roller i En integrerad industripolitik 
för en globaliserad tid
De identifierade rollerna för Region Halland 
grupperas nedan i sex olika utvecklingsblock.

•	Företagsklimat 
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att underlätta att starta, driva och utveckla före-
tag. 

Bättre grundförutsättningar för industrin

- Att medverka till ett grundläggande utbud 

51 För en djupare rolldiskussion, se kap 2.4 En 
integrerad industripolitik för en globaliserad tid - En 
resurs- energi- och koldioxidsnål industri.

av tjänster inom rådgivning, finansiering och 
företagsutveckling.

- Att bidra till en god allmän tillgång till 
marknadskompletterande finansiering.

- Att arbeta för en god tillgång till riskkapital.

- Att göra företag i Halland medvetna om 
möjligheterna till finansiering via Horizon 
2020.

- Att främja affärsrelationer mellan företag i 
Halland och företag i omvärlden.

Politik för industriell innovation

- Att främja näringslivets tillämpning av möj-
liggörande teknik.

Handelspolitik och råvarumarknader

- Att främja affärsrelationer mellan företag i 
Halland och företag i omvärlden.

Region Halland och Europa 2020-strategins initiativ
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•	Regionförstoring
Utvecklingsblocket samlar roller som vidgar 
hallänningarnas arbetsmarknad och ökar nä-
ringslivets möjligheter att rekrytera rätt kompe-
tens.

En starkare inre marknad

- Att i planeringen av regional infrastruktur 
och kollektivtrafik beakta vilka flaskhalsar 
som hindrar människor och varor från att 
förflyttas effektivt.

- Att i planeringen av regional infrastruktur 
och kollektivtrafik arbeta för att korta ned 
restiderna inom regionen.

•	 Internettillgång
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka tillgänglighet till internet med hög kapa-
citet.

En starkare inre marknad

- Att ta fram en strategi för bredbandsutbygg-
nad och säkra genomförandet av den strate-
gin.

•	Livslångt lärande
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka individers omställningsförmåga och un-
derlätta övergången mellan skola och arbetsliv.

Politik för industriell innovation 

- Att kartlägga kompetensbehov i arbetslivet, 
förbättra utbildningars relevans utifrån de 
behoven, samt underlätta tillgången till vida-
reutbildning.

- Att använda socialfonden för att främja livs-
långt lärande bland anställda i näringslivet.

Att hantera chocker i ekonomin

- Att vid händelse av regional ekonomisk kris 
använda socialfonden för att bygga upp ny 
kompetens hos drabbade individer.

•	 Innovation
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att omvandla kunskap till produkter, tjänster el-
ler lösningar med ett ekonomiskt värde.

Politik för industriell innovation

- Att främja näringslivets tillämpning av möj-
liggörande teknik.

- Att i innovationsarbetet arbeta för att åtgär-
da otillräcklig finansiering.

- Att i innovationsarbetet arbeta för att kopp-
la företag till forskning.

- Att i innovationsarbetet samarbeta med an-
dra regioner och aktörer. 

- Att säkra förutsättningar för nationella och 
internationella samarbeten avseende inno-
vationsarbete i strukturfondsprogrammen 
2014-2020.

Företagens sociala ansvar

- Att i ett innovationsarbete bidra till att före-
tag integrera hållbarhetsaspekter i sitt varu-
märkesbyggande.

En sektorsspecifik industripolitik

- Att organisera innovationsarbetet utifrån 
definierade samhällsutmaningar.

- Att koppla ihop företag med nya kompeten-
ser som tillför ett värde utifrån ett definierat 
behov.
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- Att arbeta för att den kulturella och kreati-
va sektorn tillför värde och förstärker andra 
sektorer.

•	Grön näringslivsutveckling
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att stödja näringslivet att utveckla konkurrens-
fördelar genom energieffektivisering och miljö-
innovation. 

En resurs-, energi- och koldioxidsnål eko-
nomi

- Att stimulera miljöinnovation och investe-
ringar i koldioxid-, energi- och resurssnåla 
lösningar som ökar konkurrenskraften i Hal-
lands näringsliv.

- Att använda offentlig upphandling som 
verktyg för att driva på utvecklingen av nya 
koldioxid-, energi- och resurssnåla lösningar.

En sektorsspecifik industripolitik

- Att stimulera miljöinnovation och investe-
ringar i koldioxid-, energi- och resurssnåla 
lösningar som ökar konkurrenskraften i Hal-
lands näringsliv.
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2.5
Hållbar Tillväxt  
- Ett resurseffektivt Europa
Världens befolkning beräknas till 9 miljarder 
år 2050. Många människor i nuvarande utveck-
lings- och tillväxtekonomier kommer då att ha 
samma konsumtions- och välfärdsnivå som 
västvärlden. Det innebär en ökad efterfrågan 
på jordens resurser, såsom bränsle, mineraler, 
metaller, mark, livsmedel, vatten, biomassa och 
ekosystem. Resurseffektvitet ges politisk tyngd i 
med att det tillägnas ett separat initiativ i Europa 
2020-strategin.

Ett resurseffektivt Europa är en ram för att stödja 
omställning till en resurseffektiv och koldioxids-
nål ekonomi. Den omställningen ska även bidra 
till ekonomisk tillväxt, trygga försörjning av 
väsentliga resurser, bekämpa klimatförändring-
en och begränsa resursanvändningens miljöpå-
verkan. För den regionala tillväxtpolitiken är 
utmaningen att bidra till en mer koldioxidsnål 
ekonomi.

I jämförelse med övriga initiativ är Ett resurs-
effektivt Europa annorlunda disponerat. Det är 
mer allmänt formulerat, men kompenserar å 
andra sidan detta genom att i en bilaga lista 16 
kommande underinitiativ. Två av dessa underi-
nitiativ bedöms ha särkskild relevans utifrån Re-
gion Hallands formella mandat och lyfts därför 
fram i denna rapport. De är Handlingsplan för 
energieffektivitet och Färdplan för ett gemen-
samt europeiskt transportområde. 

I Ett resurseffektivt Europa är tidsperspektivitet 
något annorlunda i jämförelse med övriga initia-
tiv. Initiativet är en del av EU:s Färdplan mot en 
koldioxidsnål ekonomi år 2050. Växthusgasut-
släppen ska då ha reducerats med 80-95 procent. 
Ett resurseffektivt Europa disponeras i fem delar.

•	Att skapa synergier och göra avvägningar.

•	Beståndsdelar i Ett resurseffektivt Europa.

•	Resurseffektivitet – en global angelägenhet

•	Handlingsplan för energieffektivitet

•	Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportsystem

För varje del identifieras Region Hallands roller 
i genomförandet. Avsnittet avslutas med att rol-
lerna grupperas in i olika utvecklingsblock.

Att skapa synergier och att göra 
avvägningar
För att uppnå ett mer resurseffektivt Europa krävs 
att insatser inom olika politikområden ändmål-
senligt kombineras för att skapa synergier. Initi-
ativet listar exempel på sådana synergier, bland 
annat att arbetstillfällen i sektorer relaterade till 
hållbar tillväxt ofta är säkra, har exportpotential 
och stort ekonomiskt värde. Samt att åtgärder för 
energieffektivitet kan minska sårbarheten för ett 
ökat oljepris, och att användingen av styrmedel, 
skatter eller subventioner, kopplat till använ-
dingen av energi kan styra konsumtionsmönster 
i önskad riktning.

Förutom att skapa synergier behöver en politik 
för ökad resurseffektivitet göra olika avvägning-
ar. Exempelvis kan insatser för att minska ut-
släpp av koldioxid påverka den energiintensiva 
industrins konkurrenskraft, vilket kan leda till 
att produktion flyttar utomlands. Andra avväg-
ningar kan handla om kärnkraftsutbyggnad där 
minskade växtgasutsläpp står mot olika säker-
hetsfrågor och avfallshantering.

Region Hallands roller i ”Att skapa synergier 
och att göra avvägningar”
Inledning av Ett resurseffektivt Europa betonar 
vikten av ett integrerat arbetssätt. Region Hal-
land har ett statligt uppdrag att främja en hållbar 
tillväxt och utveckling i länet. En roll utifrån mö-
tet mellan det statliga uppdraget och Ett resurs-
effektivt Europa är att hitta samverkansformer 
med andra aktörer i länet. Detta för att säkra att 
den regionala tillväxtpolitikens insatser beaktar 
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den miljömässiga dimensionen i begreppet håll-
bar tillväxt och utveckling.52 

Beståndsdelar i Ett resurseffektivt 
Europa
Ett resurseffektivt Europa är en långsiktig ram för 
åtgärder inom områdena klimatförändring, en-
ergi, transport, industri, råvaror, jordbruk, fiske, 
biologisk mångfald och regional utveckling. Re-
surseffektivitet bör med andra ord integreras i de 
flesta politikområden. Den långsiktiga ramen tar 
sikte på år 2050 och sammanfattas i fyra punkter.

•	Europas koldioxidutsläpp behöver mins-
ka med 80-95 procent till år 2050. Globala 
insatser mot klimatförändringen och ökad 
energitrygghet främjar en hållbar tillväxt 
och sysselsättning.

•	EU behöver skapa ett energisystem som är 
koldioxidsnålt, resurseffektivt, säkert och 
konkurrenskraftigt. Långsiktighet behövs 
för tydliga spelregler vilket skapar en säker-
het för investerare och beslutfattare.

•	EU behöver ett koldioxidsnålt, resurseffek-
tivt, säkert och konkurrenskraftigt trans-
portsystem. Hinder behöver undanröjas på 
den inre transportmarknaden, ren teknik 
behöver främjas och transportnäten be-
höver moderniseras. 

•	EU behöver bryta sambandet mellan ekon-
omisk tillväxt och resursanvändning.

Åtgärder som tar sikte på år 2020 behöver ligga 
i linje med den långsiktiga ramen. De åtgärder 
som listas i initiativet är:

•	En plan för energieffektvitet för att åstad-
komma energibesparingar på 20 procent 
inom alla sektorer. 

•	Förslag till reform av den gemensamma 

52 För en beskrivning av begreppet hållbar 
tillväxt och utveckling, se kap 1.2 Region Hallands 
formella mandat och politiska prioriteringar.

jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken, sam-
manhållningspolitiken, energiinfrastruk-
turen och de transeuropeiska transport-
näten för att anpassa dessa områden till 
kraven på en resurseffektiv koldioxidsnål 
ekonomi. 

•	Återställa biologisk mångfald.

•	Hantera utmaningar för att garantera en 
hållbar försörjning av råvaror.

•	Göra EU till ett återvinningssamhälle där 
avfall används som en resurs. 

•	Hantera hot mot ekosystem och männi-
skors hälsa som kan härledas till klimat-
förändringen.

•	En vattenpolitik som prioriterar vattenbe-
sparingsåtgärder och ökad vatteneffektivi-
tet för att säkerställa kvalitativt vatten i till-
räcklig mängd. 

Region Hallands roller i ”Beståndsdelar i Ett 
resurseffektivt Europa”
Region Halland har flera roller, med varierande 
tidshorisonter, i att bidra till en mer resursef-
fektiv och koldioxidsnål ekonomi. På lång sikt, 
med sikte mot år 2050, ger det regionala utveck-
lingsansvaret och kollektivtrafiklagen Region 
Halland rollen att planera infrastruktur och kol-
lektivtrafik utifrån syftet att skapa ett transport-
system som möjliggör koldioxidsnåla, resursef-
fektiva, säkra och konkurrenskraftiga resor och 
transporter.  Planeringen och dess implemente-
ring behöver vara ett starkt bidrag till att minska 
koldioxidutsläppen inom EU med 80-95 procent 
till år 2050. 

På lite kortare sikt är en roll att öka den egna 
verksamhetens energieffektivitet. I Mål och stra-
tegier för Region Halland 2012-2015 är ”Miljö” 
ett prioriterat område som i stor utsträckning 
sätter fokus på den egna verksamhetens miljöpå-
verkan. Region Hallands miljöprogram för peri-
oden 2012-2015 specificerar, i linje med Europa 
2020-strategin, att Region Hallands totala ener-
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gianvändning ska minska med 20 procent till år 
2015 med 2007 som basår. Ett energieffektivise-
ringsarbete behöver vara ständigt pågående. 

En tredje roll handlar om Region Hallands in-
volvering i utformningen och genomförandet av 
den kommande sammanhållnings-, fiskeri- och 
landsbygdspolitiken 2014-2020. Visserligen är 
Region Hallands mandat varierande inom de 
ovan nämnda politikområdena, men det faller 
på Region Halland att medverka till att de tre 
politikområdena bidrar till en mer resurseffek-
tivt och koldioxidsnål ekonomi, samt att främja 
synergier mellan de tre politikområdena.

Värt att nämna är vidare att i Europeiska kom-
missionens förslag till sammanhållningspolitik 
2014-2020 öronmärks 20 procent av medlen i de 
regionala strukturfondsprogrammen till det te-
matiska målet ”att stödja övergången till en kol-
dioxidsnål ekonomi i alla sektorer”.53 Det faller 
ett ansvar på Region Halland att bidra till att de 
medlen används effektivt i Halland.

Frågor som rör återvinning, vatten och ekosys-
tem är i första hand Länsstyrelsens eller kommu-
nernas ansvar. 

Resurseffektivitet – en global  
angelägenhet
De flesta miljöfrågor har en global dimension. 
Därför behöver de frågorna hanteras internatio-
nellt. Övergripande handlar det internationella 
arbetet om att skapa medvetenhet, att inte även-
tyra resursförsörjningen, att samordna globala 
åtgärder för att minska efterfrågan på energi, 
samt att utbyta teknik och bästa praxis inom re-
surseffektivisering. 

Region Hallands roller i ”Resurseffektivitet  
– en global angelägenhet”
Att verka på den internationella arenan och sam-

53 I Europeiska kommisionens förslag på 
sammanhållningspolitik 2014-2020finns elva så 
kallade tematiska mål. Deras syfte är att säkerställa 
att sammanhållningspolitikens fonder används i 
enlighet med Europa 2020-strategins prioriteringar.

ordna globala åtgärder är en angelägenhet för 
nationell och EU-nivå. Att däremot utbyta bästa 
praxis med internationella aktörer inom ramen 
för hur den regionala tillväxtpolitiken kan bidra 
till resurseffektivisering i näringslivet är en roll 
Region Halland kan ta. Den rollen kan möjlig-
göras av de territoriella programmen 2014-2020.

Handlingsplan för energieffektivitet 
Handlingsplanen är ett underinitiativ till Ett re-
surseffektivt Europa. Den betonar att energieffek-
tivisering är ett kostnadseffektivt sätt att trygga 
energiförsörjningen och minska utsläppen av 
föroreningar. Det övergripande målet är att spa-
ra 20 procent av förbrukningen av energi. 

Den största potentialen för energibesparing 
finns i byggnader. Därefter följer transportsek-
torn, vilken behandlas i den nästföljande delen 
om ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem. Energieffektivitet i industrin 
utgör också en väsentlig del. 

Handlingsplanen framhåller offentlig sektors 
ansvar att föregå med gott exempel. Att tolv pro-
cent av EU:s byggnadsbestånd utgörs av offent-
ligt ägda byggnader gör energieffektivisering i 
den offentliga sektorn nödvändig för att minska 
den sammanlagda energiförbrukningen. Vidare 
behöver de offentliga utgifterna styras mot ener-
gieffektiva produkter, transportsätt, byggnader, 
arbeten och tjänster. Offentlig upphandling lyfts 
som ett centralt verktyg, dels för energieffektivi-
sering, dels för att skapa en efterfrågan på gröna 
produkter och tjänster och därmed bidra till att 
utveckla sådana marknader. Handlingsplanen 
uttrycker vidare att renoveringstakten av offent-
liga byggnader inom EU behöver dubbleras för 
att nå en god energiprestanda. 

Cirka 40 procent av den slutgiltiga energiför-
brukningen sker i byggnader. Uppvärmning av 
bostadshus utgör två tredjedelar av den förbruk-
ningen. Energieffektiva lösningar för byggnader 
är ofta tekniskt krävande. Därför behöver res-
pektive medlemsstat titta på utbildningsbeho-



67Region Halland och Europa 2020-strategins initiativ   Hållbar tillväxt - Ett resurseffektivt Europa

ven i byggnadssektorn avseende kompetens för 
energieffektivisering. 

Industrins konkurrenskraft är beroende av ener-
giförsörjningen. En effektiv produktion av vär-
me och el förutsätter ny produktionskapacitet 
och infrastruktur. Handlingsplanen betonar att 
nybyggnation inom området behöver vara i bäs-
ta tillgängliga teknik. Utsläppshandelssystemet 
och direktivet om industriutsläpp utgör incita-
ment som uppmuntrar sådana investeringar. Ett 
annat område med stor besparingspotential är 
återvinning av energiförluster från industripro-
duktion.

Resurseffektivisering i näringslivet ses som ett 
verktyg för konkurrenskraft. Bristande infor-
mation och tillgång till kapital utgör emellertid 
hinder för företag att arbeta med frågan. Hand-
lingsplanen lyfter särskilt vikten av att bygga upp 
kapacitet inom energihushållning hos mikroför-
etag. Då energiresurserna blir allt knappare värl-
den över kan kunskap om energieffektiva pro-
cesser bli ett stort exportområde för europeisk 
industri. För stora företag föreslås obligatoriska 
energibesiktningar och medlemsstater uppma-
nas att utveckla incitament för företag att införa 
energihushållningssystem. 

Region Hallands roller i ”Handlingsplan för 
energieffektivitet”
För att identifiera Region Hallands roller i denna 
del är prioriterat område ”Miljö” i Mål och stra-
tegier för Region Halland 2012-2015 en utgångs-
punkt. En roll utgår från den egna verksamhet-
ens miljöpåverkan, och innebär att arbeta för att 
öka dess energieffektivitet. Ett miljöprogram för 
perioden 2012-2015 specificerar, i linje med Eu-
ropa 2020-strategin, att Region Hallands totala 
energianvändning ska minska med 20 procent 
till år 2015 med 2007 som basår. Arbetet med 
energieffektivisering behöver inbegripa offent-
lig upphandling, interna transporter, byggnader 
och arbetsresor. 

Behov av kompetensutveckling för energieffek-
tivisering i byggnadsbranschen är i första hand 
ett ansvar som företagen delar med arbetsmark-
nadens parter. Inom ramen för Region Hallands 
roll att kartlägga kompetensbehov i arbetslivet 
skulle byggnadsbranschens behov av kompetens 
avseende energieffektivisering rent teoretiskt 
kunna uppmärksammas. Den behovsanalysen 
bör dock inte föregås.54

Vad avser energieffektivisering i näringslivet 
finns det en roll för att arbeta med frågan som 
ett verktyg för ökad konkurrenskraft. Det ar-
betet kan ske inom ramen för Region Hallands 
innovationssektorer. I Europeiska kommissi-
onens förslag på ny sammanhållningspolitik 
2014-2020 öronmärks 20 procent av medlen i 
de regionala strukturfondsprogrammen till det 
tematiska målet ”att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”.55 Då det 
är Region Hallands ansvar att omsätta samman-
hållningspolitiken i Halland är det också en roll 
att stimulera miljöinnovation och investeringar 
i koldioxid-, energi- och resurssnåla lösningar 
som ökar konkurrenskraften i Hallands närings-
liv. Innovationssektorerna kan utgöra Region 
Hallands ingång i det arbetet. Dock, om det 
finns sektorer i Hallands näringsliv där behoven 
av sådana investeringar är påtagliga bör inte be-
fintliga innovationssektorer utgöra hinder. 

54 Se kap 2.6 En agenda för ny kompetens och 
sysselsättning.
55 Europeiska kommisionens syfte med så 
kallade tematiska mål är att säkerställa att samman-
hållningspolitikens fonder används i enlighet med 
Europa 2020-strategins prioriteringar.
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Färdplan för ett gemensamt  
europeiskt transportområde  
- ett konkurrenskraftigt och  
resurseffektivt transportsystem
Det andra underinitiativet till Ett resurseffektivt 
Europa som lyfts i denna rapport handlar om 
fysisk infrastruktur och transportsystem. Den 
långsiktiga målsättningen är att reducera utsläpp 
av växtgaser från transportsektorn med 60 pro-
cent fram till år 2050. Nedan listas de olika rikt-
märkena som EU specificerat för arbetet. Notera 
att tidshorisonten varierar. 

•	Avseende stadstransporter ska använding-
en av fordon som drivs med konventionella 
drivmedel halveras. År 2030 bör stadslogis-
tik i stadskärnor vara koldioxidfri.

•	För luftfart ska en 40 procentig användnin-
gen av hållbara bränslen med lågt kolinne-
håll nås till år 2050. 

•	För sjöfart ska EU:s koldioxidutsläpp från 
bunkerolja minska med 40 procent till 
2050.

•	 30 procent av vägtransporterna längre än 
300 km bör ha flyttats till andra transport-
medel år 2030.

•	År 2050 ska det europeiska nätet för 
höghastighetståg vara färdigt. År 2030 
ska sträckningen av höghastighetståg vara 
tredubblad.

•	Upprätta ett EU-omfattande multimodalt 
TEN-T stamnät till år 2030.56 

•	År 2050 ha anslutit alla centrala flygplatser 
till järnvägsnätet, vilka dessutom bör vara 
av höghastighetstyp. Vidare ska alla vikti-
ga hamnar ha en bra anslutning till järn-
vägsnätet.

•	Till år 2020 införa en moderniserad fly-
gledningsinfrastruktur, samt motsvarande 

56 TEN-T avser ett europeiskt stamnät med 
transportkorridorer som kan hantera stora mängder 
gods och passagerare effektivt och med låga utsläpp.

ledningsstruktur för land- och sjötrans-
porter. 

•	Till år 2020 inrätta en ram för ett europeiskt 
system för multimodal transportinforma-
tion, transportförvaltning och betalning.

•	Uppnå nästan inga dödsolyckor i trafiken 
år 2050. Till år 2020 ska antalet dödsolyck-
or halveras.

•	Tillämpa principen användaren betalar 
och förorenaren betalar, för att säkerställa 
finansiering av transportinvesteringar. 

För att målen ska nås behövs ett gemensamt eu-
ropeisk transportområde som förbättrar rörlig-
heten för människor och varor. Den rörligheten 
har särskilt bäring på det övergripande syssel-
sättningsmålet. Färdplanen konstaterar att flest 
flaskhalsar finns inom den inre marknaden för 
järnvägstjänster. Hinder behöver undanröjas 
som begränsar tillträdet till nationella järnvägs-
marknader. 

Utvecklingen av ny teknik, och främjandet av 
beteenden lyfts också i färdplanen. Med ny tek-
nik avses rena, säkra och tysta fordon inom alla 
transportslag, utvecklingen av system för trans-
port- och trafikledning samt hållbara stads-
transporter. Med främjandet av beteenden avses 
insatser för att öka kunskapen om alternativ till 
bilen och göra dem alternativen mer attraktiva. 
Alternativen kan vara samåkning, cykel eller tåg. 
Infrastruktur och kollektivtrafik behöver utfor-
mas för att alternativen ska bli mer attraktiva. 

Europa 2020-strategin vill se att insatser koncen-
treras till TEN-T-nätet och till förbindelser som 
saknas på gränsöverskridande sträckor, inter-
modala knutpunkter och kritiska flaskhalsar.57 
Alla insatser ska även beakta energieffektivitets-

57 TEN-T, Trans-European transport networks, 
styr större EU-investeringar i infrastruktur. Nordis-
ka triangeln är en prioritering inom TEN-T. Avser 
motorväg och järnväg mellan Köpenhamn, Oslo och 
Stockholm. 
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krav och klimatförändringen. Investeringar be-
höver synkroniseras för att stödja multimodala 
transporttjänster.

Region Hallands roller i ”Färdplan för ett  
gemensamt europeiskt transportområde”
Region Halland har ett statligt uppdrag avseen-
de transportinfrastruktur genom lagen om regi-
onalt utvecklingsansvar. Det ger Region Halland 
ansvar för planering av regional infrastruktur. 
Dessutom är Region Halland kollektivtrafik-
myndighet, vilket innebär ett ansvar för plane-
ring av kollektivtrafik. Utifrån dessa ansvaren 
kan tre roller identifieras.

Den första rollen innebär att planera och styra 
den regionala kollektivtrafiken utifrån målet att 
kollektivtrafiken i Halland ska vara koldioxid-
fri år 2030. Den andra rollen är att bidra till ett 
mer miljövänligt resande. I det ingår i sin tur tre 
delar. En del är att öka kollektivtrafikens attrak-
tivitet relativt bil. Bidragande faktorer är bland 
annat rutter, restäthet och pris. En ytterligare del 
är att medverka i ett attitydpåverkande arbete för 
att göra att alternativ till bil uppfattas som mer 
attraktiva. Den tredje delen, i rollen att bidra till 
ett mer miljövänligt resande, är att bidra till att 
infrastruktur och kollektivtrafik i Halland plane-
ras för att skapa goda förutsättningar för samåk-
ning, cykel- och tågtransporter. 

Den tredje rollen är att planera regional infra-
struktur och kollektivtrafik i Halland utifrån att 
Halland är en del av ett europeiskt transportsys-
tem. Genom Halland löper en transportkorridor 
som behöver kunna hantera stora mängder gods 
och passagerare med hög säkerhet. Att arbeta för 
regionförstoring och öka Hallands tillgänglighet 
till viktiga marknader, i Skandinavien och på 
kontinenten, bidrar både till bättre fungerande 
arbetsmarknader och mer konkurrenskraftiga 
företag, både i och utanför Halland. Detta kräver 
ett långsiktigt arbete tillsammans med andra re-
gioner i Europa.

Gruppering av Region Hallands  
roller i Ett resurseffektivt Europa
De identifierade rollerna för Region Halland 
grupperas nedan i fem olika utvecklingsblock.

•	Förhållningsätt
Utvecklingsblocket samlar roller som anger ge-
nerella förhållningssätt för den regionala tillväx-
tpolitiken.

Att skapa synergier och göra avvägningar

- Att hitta samverkansformer för att säkra 
att den regionala tillväxtpolitikens insatser 
beaktar den miljömässiga dimensionen i be-
greppet hållbar tillväxt och utveckling. 

•	Mer miljövänligt resande
Utvecklingsblocket samlar roller som bidrar till 
att regionförstoring främjas samtidigt som re-
sandets miljöpåverkan reduceras. 

Beståndsdelar i Ett resurseffektivt Europa

- Att planera regional infrastruktur och kol-
lektivtrafik för att skapa ett transportsystem 
som möjliggör koldioxidsnåla, resurseffekti-
va, säkra och konkurrenskraftiga resor och 
transporter.

Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde

- Att planera och styra kollektivtrafiken ut-
ifrån miljömålet att all kollektivtrafik i Hal-
land ska vara koldioxidfri år 2030. 

- Att medverka i ett attitydförändande arbete 
för att kollektivtrafik ska uppfattas som mer 
attraktiv än bil.

- Att planera regional infrastruktur och kol-

och sysselsättning
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lektivtrafik för att skapa goda förutsättningar 
för samåkning, cykel- och tågtransporter. 

•	Grön näringslivsutveckling
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att stödja näringslivet att utveckla konkurrens-
fördelar genom energieffektivisering och miljö-
innovation. 

Beståndsdelar i Ett resurseffektivt Europa

- Att medverka till att sammanhållnings-, 
fiskeri- och landsbygdspolitiken 2014-2020 
bidrar till en mer resurseffektivt och koldiox-
idsnål ekonomi.

Handlingsplan för energieffektivitet

- Att stimulera miljöinnovation och investe-
ringar i koldioxid-, energi- och resurssnåla 
lösningar som ökar konkurrenskraften i Hal-
lands näringsliv.

Resurseffektivitet – en global angelägenhet

- Att utbyta bästa praxis med internationella 
aktörer inom ramen för den regionala tillväx-
tpolitiken.

•	 Intern miljöarbete
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att reducera Region Hallands verksamhets mil-
jöpåverkan. 

Handlingsplan för energieffektivitet

- Att öka den egna verksamhetens energief-
fektivisering.

•	Regionförstoring
Utvecklingsblocket samlar roller som vidgar 
hallänningarnas arbetsmarknad och ökar nä-
ringslivets möjligheter att rekrytera rätt kompe-
tens. 

Beståndsdelar i Ett resurseffektivt Europa

- Att planera regional infrastruktur och kol-
lektivtrafik för att skapa ett transportsystem 
som möjliggör koldioxidsnåla, resurseffekti-
va, säkra och konkurrenskraftiga resor och 
transporter.

Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde

- Att arbeta för regionförstoring och öka Hal-
lands tillgänglighet till viktiga marknader i 
Skandinavien och på kontinenten. 

Region Halland och Europa
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2.6
Tillväxt för alla  
- En agenda för ny kompetens 
och sysselsättning
Med undertiteln EU:s bidrag till full sysselsätt-
ning sätter En agenda för ny kompetens och sys-
selsättning fokus på arbetsmarknadspolitik. I 
jämförelse med Unga på väg, som specifikt fo-
kuserar på ungdomsarbetslöshet, greppar detta 
initiativ arbetsmarknaden generellt. Det är en 
utmaning för den regionala tillväxtpolitiken att 
bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. 
Initiativet sorterar under prioriteringen tillväxt 
för alla och disponeras i fyra delar:

•	Bättre fungerande arbetsmarknader.

•	En mer kvalificerad arbetskraft.

•	Bättre arbetstillfällen och arbetsförhållan-
den.

•	Nya arbetstillfällen och ökad efterfrågan på 
arbetskraft.

Socialfonden är EU:s främsta finansiella instru-
ment för genomförandet av En agenda för ny 
kompetens och sysselsättning. I varje del i detta 
avsnitt beskrivs därför vad socialfonden kan 
göra inom respektive område. Därefter, i vanlig 
ordning, identifieras Region Hallands roller i ge-
nomförandet. Avsnittet avslutas med att rollerna 
grupperas i olika utvecklingsblock.

Bättre fungerande arbetsmarknader 
- flexicurity
Arbetsmarknaderna i Europa behöver moder-
niseras. Europas närapå konstanta höga arbets-
löshet påverkar uppbyggnaden av humankapital 
negativt, vilket ger långtgående ekonomiska och 
sociala konskevenser. Receptet i En agenda för 
ny kompetens och sysselsättning är flexicurity, ett 
begrepp som fångar en kombination av trygghet 
och flexibilitet på arbetsmarknaden. Flexicurity 
består av fyra komponenter: 

•	Flexibla och tillförlitliga avtalsbestämmels-
er.

•	Livslångt lärande.

•	Aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

•	Moderna sociala trygghetssystem. 

Flexibla och tillförlitliga avtalsbestämmelser 
behövs för att minska segmenteringen på ar-
betsmarknaden. Det innebär konkret att skill-
naderna mellan visstidsanställda och tillsvida-
reanställda behöver reduceras. Flexibiliteten för 
arbetsgivarna vid konjunkturnedgångar behöver 
också utvecklas. Arbetsorganisationen och ar-
betstiden behöver enklare kunna anpassas när 
efterfrågan minskar för att arbetstillfällen inte 
ska försvinna.

För en framgångsrik strukturomvandling behö-
ver arbetstagare byta inriktning under sitt yr-
kesliv till sektorer med högre förädlingsvärde. 
Därför behöver möjligheterna till livslångt lä-
rande förbättras. Betydelsen av vuxenutbildning 
understryks särskilt, samt behovet av särskilda 
insatser för utsatta grupper. Yrkesvägledning 
och skräddasydda program med utbildning och 
praktik behöver kunna erbjudas till äldre, till 
föräldrar som går tillbaka till arbetet efter barn-
ledighet, samt specifikt till industriarbetare för 
omskolning till yrken inom miljösektorn. För ett 
effektivt livslångt lärande behövs regionala och 
lokala partnerskap mellan myndigheter, arbets-
marknadens parter, utbildningsinstitutioner, 
och arbetsgivare som kartlägger utbildningsbe-
hov, förbättrar utbildningars relevans och un-
derlättar tillgången till vidareutbildning. 

Den tredje komponenten i flexicurity är aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder med syftet att minska 
långtidsarbetslösheten. Individuell vägledning 
till arbetssökande betonas, liksom åtgärder som 
förbättrar arbetssökandes färdigheter och ökar 
deras anställningsbarhet. Åtgärder bör även 
riktas till arbetsgivare för att tillräckligt många 
arbeten ska finnas. Här avses olika former av an-

och sysselsättning
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ställningsstöd riktade till lågutbildade eller per-
soner med kort arbetslivserfarenhet. 

Moderna sociala trygghetssystem, den fjärde och 
sista komponenten inom flexicurity, betonar att 
systemen för arbetslöshetsförsäkring bör anpas-
sas så att ersättningens nivåer och räckvidd kan 
justeras under en konjunkturcykel. En effektfull 
politik satsar på inkomstförsäkring under dåli-
ga tider och insatser som ökar incitamenten att 
söka arbete under goda tider. Förmåner för indi-
vider som löper förhöjd risk att bli arbetslösa bör 
också förbättras.

Dessa fyra komponenter behöver EU-institutio-
nerna, medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter tillsammans arbeta med. Socialfonden 
kan bland annat stödja utvecklingen av nya ar-
betsmarknadsåtgärder och livslångt lärande. 

Region Hallands roller i ”Bättre fungerande 
arbetsmarknader - flexicurity”
Region Halland har inget formellt mandat inom 
arbetsmarknadspolitiken. Det ansvaret ligger på 
Arbetsförmedlingen. Via det regionala utveck-
lingsansvaret är det dock motiverat att Region 
Halland söker samverkan med arbetsmarkna-
dens intressenter för en bättre fungerande regio-
nal arbetsmarknad. 

Övergripandekan Region Halland medverka till 
goda förutsättningar för livslångt lärande i Hal-
land. En roll i det är att bidra till att kartlägga 
arbetslivets behov, förbättra utbildningars rele-
vans utifrån behoven, samt underlätta tillgången 
till vidareutbildning. Rollen har en koppling till 
regeringsuppdraget om att etablera en regional 
kompetensplattform för samverkan inom kom-
petensförsörjning och utbildnings-planering.

Att stödja projekt som utvecklar bättre arbets-
marknadsåtgärder är en annan roll. Åtgärderna 
kan särskilt rikta sig till individer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. 

Som en konsekvens av målet i prioriterat områ-
de ”Arbete”, att fler ungdomar ska ha ett arbete, 

kan projekten specifikt rikta sig till unga som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genomförandet av den regionala tillväxtpoliti-
ken 2014-2020 behöver bidra till en bättre fung-
erande arbetsmarknad. Ett centralt verktyg för 
att åstadkomma det är socialfonden. Det finns 
ett behov av en tydlighet avseende hur social-
fonden ska användas för att bidra till en bättre 
fungerande arbetsmarknad. Med tydlighet avses 
prioriteringar, vilket denna rapport utgör un-
derlag för. Det avser även en tydlighet från Re-
gion Halland angående hur socialfondsinsatser 
ska följas upp, och hur lärandet ska organiseras, 
inom den regionala tillväxtpolitiken 2014-2020. 

Avseende systemen för ersättning vid arbets-
löshet är det ett statligt ansvar. Region Halland 
har ingen roll i dess utveckling. Inte heller har 
Region Halland en roll i avtalsbestämmelsernas 
utformning. Det ansvarar arbetsmarknadens 
parter för.

Kompetens för ökad  
anställningsbarhet 
Förmågan att matcha arbetsmarknadens behov 
med rätt kompetens behöver förbättras. Att det 
är en utmaning att öka den förmågan visade sig 
tydligt under den ekonomiska krisen 2009. Ar-
betslösa i sektorer på tillbakagång kunde inte 
matcha den kompetens som efterfrågades i väx-
ande sektorer. Fram till år 2020 beräknas antalet 
arbetstillfällen för högutbildade att öka med 16 
miljoner. Samtidigt minskar antalet arbetstillfäl-
len för lågutbildade med tolv miljoner. 

För att bygga upp kompetens, och öka indivi-
ders anställningsbarhet, behövs insatser inom 
flera områden. Bättre arbetsmarknadsinforma-
tion angående aktuella och kommande kompe-
tensbehov betonas jämsides med bättre förmåga 
hos utbildningssystemen att reagera utifrån för-
ändrade behov. Europeiska kommissionen tar 
från och med år 2012 fram en kompetenskarta 
för EU, med aktuella prognoser över utbud på 
kompetens och arbetsmarknadens behov. Kom-

och sysselsättning



752020-strategins initiativ   Tillväxt för alla - En agenda för ny kompetens och sysselsättning

petenskartan kommer bland annat att ge infor-
mation om de största tillväxtyrkena i Europa, 
analysera kompetenskrav och områden där ar-
betskraftens kompetens inte motsvarar arbets-
marknadens behov, samt presentera sektorsvisa 
framtidsanalyser. 

För bättre matchning uppmuntras samarbeten 
mellan företag och utbildningsinstitutioner för 
att utveckla nya utbildningsprogram. De pro-
grammen bör tillhandahålla kompetens för inn-
ovation och svara upp mot arbetslivets behov. 
Relaterat till detta uppmanas medlemsstaterna 
att ta fram en handlingsplan för att minska bris-
ten på hälso- och sjukvårdspersonal. Främjandet 
av kompetensutveckling inom resurseffektivise-
ring och miljöinnovation lyfts också.58

För ökad anställningsbarhet behövs rätt kom-
bination av färdigheter. Här lutar sig En agenda 
för ny kompetens och sysselsättning mot begrep-
pet nyckelkompetenser för livslångt lärande. 
De är digital kompetens, kommunikation på 
modersmål, kommunikation på främmande 
språk, matematiskt kunnande och vetenskaplig 
och teknisk kompetens, lära att lära, social och 
medborgerlig kompetens, initiativförmåga och 
företagaranda samt kulturell medvetenhet och 
kulturella uttrycksformer. Digital kompetens 
behöver särskilt integreras i åtgärderna för livs-
långt lärande. Vidare behöver EU:s flerspråks-
politik, med målet att alla medborgare i EU ska 
behärska minst två främmande språk utöver sitt 
modersmål, få genomslag i utbildningssystemet. 

Kompetens kan inte enbart mätas genom for-
mella kvalifikationer. Det finns ett behov av att 
färdigheter som förvärvats utanför det formella 
utbildningsystemet också kan valideras. Arbets-
förmedlingar behöver bli bättre på att bedöma 
kompetens och på att profilera arbetstagare. 
Samarbetet mellan arbetsförmedling och utbild-
ningssystem behöver stärkas för relevant yrkes-
vägledning, utbildning och rådgivning. Vidare 

58 Se även kap 2.5 Ett resurseffektivare Europa 
- Handlingsplan för energieffektivitet.

behöver arbetsgivare uppmuntras att samfinan-
siera och delta i utbildning, särskilt inom högre 
utbildning och yrkesutbildning. Möjligheterna 
till lärande på arbetsplatsen behöver också öka, 
från lärlingsprogram till näringslivsinriktad 
forskning.

En faktor för fungerande arbetsmarknader är 
arbetskraftens rörlighet, vilken har stor bety-
delse för hur regionala chocker i ekonomin kan 
balanseras. Rörlighet mellan länder påverkas av 
många olika faktorer, lagstiftning, språk, kultu-
rella skillnader, historia och erkännandet av yr-
keskvalifikationer. Det behövs ökad tillgång till 
information om var lediga arbeten finns inom 
EU och vilka reformer som gjorts för att förenkla 
rörlighet på arbetsmarknaden.

För en fungerande arbetsmarknad behöver dis-
kriminering av utlandsfödda och icke-erkän-
nandet av utlandsföddas kompetens hanteras. 
En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen 
vill kartlägga vilka kompetenser redan bosatta 
tredjelandsmedborgare har. Vidare kan migra-
tionspolitiken bidra till att en lösning på befint-
liga kompetensbrister. Ett samarbete med länder 
utanför EU för erkännande av kompetens, utby-
te av information om arbetsmarknadens behov 
och samverkan med rekryteringsföretag och ar-
betsförmedlingar lyfts i sammanhanget.

Socialfonden kan stödja utbildningsreformer 
som ökar utbildningars relevans för arbetsmark-
naden, utbyte mellan högre utbildning, forsk-
ning och näringsliv. Andra relevanta EU-pro-
gram är Europiska fonden för integration av 
tredjelandsmedborgare och Programmet för 
livslångt lärande.

Region Hallands roller i ”Kompetens för ökad 
anställningsbarhet”
En roll för Region Halland kan ta sin utgångs-
punkt i behovet av att öka förmågan att matcha 
arbetsmarknadens behov med rätt kompetens. 
Rollen kan beskrivas som att kartlägga arbets-
livets behov, förbättra utbildningars relevans 

Region Halland och Europa
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utifrån behoven, samt underlätta tillgången till 
vidareutbildning. En ytterligare roll är att stödja 
projekt som utvecklar utbildning och där sam-
verkan med näringslivet är en central del.

Att i skolan främjar nyckelkompetenser för 
livslångt lärande är en bärande pelare i Europa 
2020. För Region Halland finns det två spår att 
arbeta i. Det ena spåret är att arbeta med frågan 
i de egna skolorna, Naturburk Halland och folk-
högskolorna i Löftadalen och Katrineberg. Det 
andra spåret är att stödja kommunal samverkan 
med syftet att förbättra skolans förmåga att ut-
veckla elevers kompetenser för livslångt lärande. 

Europa 2020 uppmärksammar särskilt hälso- 
och sjukvårdens kompetensförsörjning. Här 
finns en självklar roll för Region Halland. Rollen 
innebär att arbeta proaktivt mot utbildningssek-
torn för att säkra en god tillgång till hälso- och 
sjukvårdskompetens med hög kvalité. Samar-
beten med lärosäten om akademisk utbildning 
inom hälso- och sjukvård och en utökning av 
kliniska utbildningsplatser är väsentliga delar. 
För en god kompetensförsörjning kan Region 
Halland även arbeta för en kvalitativ omvård-
nadsutbildning. 

Validering av informella kvalifikationer, samt 
validering av utlandsföddas kvalifikationer be-
tonas i initiativet som viktiga delar för en bättre 
fungerande arbetsmarknad. Region Halland kan 
i samverkan med arbetsmarknadens intressenter 
medverka i sådana insatser. Avseende utlands-
födda lyfts behovet av att kartlägga utlandsföd-
das kompetenser. Region Halland kan bidra till 
den kartläggningen och medverka till att ut-
landsföddas kompetenser bättre tillvaratas. 

Region Hallands planering av regional infra-
struktur och kollektivtrafik kan bidra till förut-
sättningarna för rörlighet på arbetsmarknaden. 
För att bidra till rörlighet bör planeringen un-
derlätta möjligheterna till pendling inom regi-
onen och till attraktiva arbetsmarknader i an-
gränsande regioner. Möjliga insatser är att arbeta 
för en god turtäthet och kortare restider.

Europa 2020-strategin lyfter migrationspoli-
tikens roll för att fylla kompetensluckor på ar-
betsmarknaden. Region Halland har ingen roll i 
migrationspolitiken men kan, givet att det finns 
ett påvisat behov av kompetens på arbetsmark-
naden som inte kan tillgodoses i Halland, med-
verka i insatser för att efterfrågade yrkesgrupper 
ska flytta till Halland. Insatser kan vara mark-
nadsföring mot avgränsade målgrupper. 

Bättre arbetstillfällen och  
arbetsförhållanden
Arbetsmiljön har betydelse för en arbetsplats 
resultat. Personal behöver trivas och arbetsmil-
jön behöver vara säker för att företagen i EU ska 
vara innovativa och konkurrenskraftiga. Lag-
stiftningsåtgärder på EU-nivå garanterar att alla 
medlemsstater följer vissa minimikrav avseende 
arbetsförhållanden, rätt till information, delak-
tighet och jämställdhet. Medlemsstaternas till-
lämpning av lagstiftning kan dock variera. För 
att komplettera lagstiftande åtgärder finns så 
kallade mjuka instrument. De är jämförande 
analyser, samordning av politiska åtgärder, utby-
te av god praxis, riktmärkning, handledning för 
genomförande, handlingsramar, uppförandeko-
der och rekommendationer. Sådana mjuka in-
strument behöver utformas tillsammans med 
arbetsmarknadens parter. 

Socialfonden kan bidra till att utveckla nya for-
mer för hur ett arbete kan organiseras. 

Region Hallands roller i ”Bättre arbetstill- 
fällen och arbetsförhållanden”
Arbetsmiljölagstiftning är ett statligt ansvar. 
Detta till trots kan två roller för Region Hal-
land identifieras. Den ena handlar om att söka 
nya bättre lösningar för hur verksamheter och 
produktion kan organiseras. Här finns tydliga 
kopplingar till det ständigt pågående förbätt-
ringsarbetet inom hälso- och sjukvården. Likaså 
till det utvecklingsarbete Region Halland bedri-
ver inom socialtjänsten i samverkan med kom-
munerna. Den andra rollen innebär att stödja 
hur ett innovationsarbete organiseras i företag, 

och sysselsättning
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mellan företag, och mellan företag och andra ak-
törer.

Främja skapandet av nya  
arbetstillfällen 
Att skapa nya arbetstillfällen har bäring på fle-
ra av Europa 2020-strategins initiativ. I Unga på 
väg presenteras en ram för ökad sysselsättning 
bland yngre, där stöd till unga som vill starta 
företag är en del. I Innovationsunionen hanteras 
frågan genom en övergripande strategi för hur 
forskning kan kommersialiseras. I En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid står indu-
strins konkurrenskraft och övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i centrum och i Ett resur-
seffektivt Europa beskrivs energieffektivisering 
som ett framtida exportområde. Detta initiativ, 
En agenda för ny kompetens och sysselsättning, 
kompletterar ovan nämnda initiativ med att 
uppmärksamma att det finns strukturella hinder 
för en ökad efterfrågan på arbetskraft.

Ett strukturellt hinder är en hög administrativ 
tröskel för företagsetablering och eget företagan-
de, samt för rekrytering och uppsägning av per-
sonal. Rekrytering kan uppmuntras med sänkta 
lönebikostnader. De reducerade inkomsterna i 
statskassan kan med kompenseras med ökad be-
skattning på energiförbrukning eller förorening-
ar. Det behövs också starkare incitament för att 
omvandla arbete i den informella ekonomin till 
arbete inom den reguljära ekonomin. Här avses 
exempelvis hushållsnära tjänster.

Andelen egenföretagare i Europa minskade med 
en procent mellan 2000 och 2008. Detta bedöms 
vara en svaghet och initiativet lyfter samtidigt att 
det finns färre innovativa nya företag i Europa i 
jämförelse med USA. Det finns brister i e-kom-
petens, vilket hindrar företag att införa smarta 
affärsmodeller och ny teknik. Att främja entre-
prenörskap och innovation är därför en prioritet 
för att skapa nya arbetstillfällen. Utbildningssys-
temets roll betonas och alla medlemsstaters lä-
roplaner bör omfatta kurser i entreprenörskap. 
Utbildningsprogram för lärare och utbyte av god 

praxis i syfte att utveckla utbildning i entrepre-
nörskap är viktigt för Europa. 

Stöd till entreprenörskap och företagsetablering 
finns i de flesta EU-fonder. Bland annat kan So-
cialfonden ge stöd till enskilda individer som vill 
bli egenföretagare.

Region Hallands roller i ”Främja skapandet av 
nya arbetstillfällen”
Att sänka den administrativa tröskeln för att 
starta företag är primärt en statlig och kommu-
nal fråga. Statlig ur det hänseendet att statliga 
myndigheter har centrala roller, särskilt skat-
teverket. Kommunal ur det hänseendet att det 
krävs tillstånd från kommunala myndigheter vid 
exempelvis byggnadsfrågor. Region Hallands roll 
i att sänka tröskeln för egenföretagande avgrän-
sas till att tillgängliggöra kunskap och stöd för 
människor som vill starta företag eller utveckla 
företag. Rollen kan beskrivas som att medverka 
till ett grundläggande utbud av tjänster inom 
rådgivning, finansiering och företagsutveckling.

Europa 2020-strategin betonar utbildningssyste-
met betydelse och vikten av att läroplanerna om-
fattar kurser i entreprenörskap. Region Hallands 
kan medverka till ett entreprenöriellt förhålln-
ingsätt i utbildningsystemet. Det handlar både 
om att utveckla elevers entreprenöriella kompe-
tenser, och att skolan lär ut hur ett företag drivs. 
Region Hallands roll är att arbeta för att stärka 
elevers entreprenöriella kompetenser.

Region Halland och Europa 2020-strategins
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Gruppering av Region Hallands 
roller i En agenda för ny kompetens 
och sysselsättning
De identifierade rollerna för Region Halland 
grupperas nedan i sex olika utvecklingsblock.

•	Livslångt lärande
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka individers omställningsförmåga och un-
derlätta övergången mellan utbildning och ar-
betsliv. 

Bättre fungerande arbetsmarknader  
- Flexicurity

- Att kartlägga arbetslivets behov, förbättra 
utbildningars relevans utifrån behoven, samt 
underlätta tillgången till vidareutbildning.

- Att stödja projekt som utvecklar bättre ar-
betsmarknadsåtgärder riktade mot unga som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.

- Att tydliggöra hur socialfonden ska använ-
das och följas upp inom den regionala tillväx-
tpolitiken 2014-2020.

Kompetens för ökad anställningsbarhet

- Att kartlägga arbetslivets behov, förbättra 
utbildningars relevans utifrån behoven, samt 
underlätta tillgången till vidareutbildning. 

- Att stödja projekt som utvecklar utbildning 
och där samverkan med näringslivet är en 
central del.

- Att öka skolans förmåga att främja nyckel-
kompetenser för livslångt lärande.

Kompetens för ökad anställningsbarhet

- Att medverka i insatser för validering av in-
formella kvalifikationer.

- Att medverka till att utlandsföddas kompe-
tenser tillvaratas.

 Främja skapandet av nya arbetstillfällen

- Att arbeta för att stärka elevers entrepre-
nöriella kompetenser

•	 Intern kompetensförsörjning
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att säkra Region Hallands kompetensförsörj-
ning. 

Kompetens för ökad anställningsbarhet

- Att samarbeta med lärosäten om akademisk 
utbildning och kliniska utbildningsplatser 
inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

- Att arbeta för en kvalitativ omvårdnadsut-
bildning.

•	Regionförstoring
Utvecklingsblocket samlar roller som vidgar 
hallänningarnas arbetsmarknad och ökar nä-
ringslivets möjligheter att rekrytera rätt kompe-
tens. 

Kompetens för ökad anställningsbarhet

- Att planera regional infrastruktur och kol-
lektivtrafik för att underlätta pendling. 

•	Företagsklimat
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att underlätta att starta, driva och utveckla före-
tag. 

Kompetens för ökad anställningsbarhet

- Att medverka i insatser för att efterfrågade 
yrkesgrupper ska flytta till Halland.

mot fattigdom och social utestängning
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Främja skapandet av nya arbetstillfällen

- Att medverka till ett grundläggande utbud 
av kvalitetssäkrad rådgivning, finansiering 
och företagsutveckling.

•	 Innovationsmodeller
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att omvandla kunskap till produkter, tjänster el-
ler lösningar med ett värde.

Bättre arbetstillfällen och arbetsförhållan-
den

- Att stödja hur ett innovationsarbete kan or-
ganiseras inom företag, mellan företag, och 
mellan företag och andra aktörer.

•	Tillgången till välfärdstjänster
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka välfärdstjänsters kvalité och tillgänglig-
het. 

Bättre arbetstillfällen och arbetsförhållan-
den

- Att söka nya och bättre lösningar för hur 
verksamhet och produktion kan organiseras. 

2.7
Tillväxt för alla  
- Den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social  
utestängning
Att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom är 
en av Europa 2020-strategins övergripande mål-
sättningar. Fattigdom definieras brett och inbe-
griper brist på inkomster och materiella resurser, 
otillräcklig tillgång till grundläggande tjänster 
som vård och utbildning, bristande boendestan-
dard eller utestängning från arbetsmarknaden. 

Den europeiska plattformen mot fattigdom och 
social utestängning är en ram för social och ter-
ritoriell sammanhållning. Idén är att de positi-
va effekterna av tillväxt och sysselsättning ska 
spridas över hela EU. Verklighetsbeskrivningen 
är dyster. År 2008 levde 80 miljoner människor 
inom EU i fattigdom. Den ekonomiska kri-
sen har förvärrat situationen, främst för utsatta 
grupper som ungdomar, lågutbildade och mig-
ranter. 

För att bekämpa fattigdom och social utestäng-
ning behövs tillväxt, sysselsättning och socialt 
skydd. Det är en utmaning för den regionala till-
växtpolitiken att finna framkomliga vägar för att 
bidra till ökad social inkludering. 

Den europeiska plattformen mot fattigdom och 
social utestängning disponeras i fem delar:

•	Åtgärder på alla politikområden.

•	EU-medel för social inkludering.

•	Evidensbaserade socialpolitiska innovatio-
ner.

Region Halland och Europa 2020-strategins
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•	Partnerskapstänk och den sociala ekono-
min.

•	Ökad politisk samordning mellan med-
lemsstater.

För varje del identifieras Region Hallands roller 
i genomförandet. Avsnittet avslutas med att rol-
lerna grupperas i olika utvecklingsblock.

Åtgärder på alla politikområden för 
att bekämpa fattigdom och  
utestängning
Orsakerna till fattigdom kan vara många. Därför 
behöver flera politikområden samverka för att 
hantera frågan effektivt. Nedanstående politik-
områden berörs i denna del av initiativet.

•	Tillgång till arbete

•	 Social trygghet och tillgång till nödvändiga 
tjänster

•	Utbildnings- och ungdomspolitik

•	Migration och integration av migranter

•	 Social inkludering och antidiskriminering

•	 Sektorvisa insatser

•	Omvärldskontakter

På ett allmänt plan behöver politiken verka fö-
rebyggande, vilket är det mest hållbara sättet 
att adressera fattigdom och social utestängning, 
samt vara pricksäker och handgripligen ingripa 
för att undvika att individer fastnar i en svår so-
cioekonomisk situation. En kort genomgång av 
de olika politikområdena följer nedan.

•	Tillgång till arbete
Att få arbete är det säkraste sättet att ta sig ur fat-
tigdom för arbetsförmögna. Därför understryks 
kopplingen till En agenda för ny kompetens och 
sysselsättning och dess åtgärder för att skapa en 
bättre fungerande arbetsmarknad. Att nå det 

övergripande sysselsättningsmålet korrelerar 
starkt med det övergripande fattigdomsmålet. 

I Den europeiska plattformen mot fattigdom och 
social utestängning anläggs ett socialt perspektiv 
på ökad sysselsättning. De som står längst från 
arbetsmarknaden behöver socialt stöd som fort-
sätter även när de funnit ett arbete. Detta för att 
undvika att de åker fram och tillbaka mellan ar-
bete och arbetslöshet. 

Region Hallands roller i ”Tillgång till arbete”
Den sociala dimensionen av ökad sysselsättning 
betonas starkare här än i En agenda för ny kom-
petens och sysselsättning. För att bidra till en bätt-
re fungerande regional arbetsmarknad har Regi-
on Halland en roll i att öka anställningsbarheten 
hos dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

•	 Social trygghet och tillgång till nödvändiga 
tjänster

I tider av ekonomisk kris och när ett ökat utan-
förskap ska hanteras med minskade offentliga 
inkomster utsätts de sociala trygghetssystemen 
för hög stress. Den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning lyfter två delar i 
detta sammanhang.

För det första behöver Europas pensionssystem 
vara långsiktigt hållbara och kunna hantera ål-
derfattigdom. Den demografiska utmaningen 
gör detta till ett akut problem. Avgörande för 
hållbarhet är förutsättningarna för ett aktivt åld-
rande. Äldre behöver kunna stanna kvar på ar-
betsmarknaden längre än tidigare. 

För det andra finns en koppling mellan fattig-
dom och ökad ojämlikhet i hälsa. Ohälsa beror 
ofta på dåliga levnadsförhållanden vilket redu-
cerar arbetsförmågan och därför bidrar till fat-
tigdom. En del i att förebygga fattigdom är att 
förebygga sjukdomar. Vidare ökar den demogra-
fiska utmaningen efterfrågan på vård och andra 
sociala tjänster. Hälso- och sjukvårdssystemen i 
Europa, liksom system som levererar andra väl-
färdstjänster, behöver bli mer effektiva för att alla 

mot fattigdom och social utestängning
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ska kunna ges tillgång till en välfärd av hög kva-
litet. 

För att svara upp mot det växande behovet be-
hövs nya lösningar. Det innovationspartnerskap 
som Innovationsunionen introducerar för aktivt 
och hälsosamt åldrande är ett sätt att hantera 
den demografiska utmaningen.

Region Hallands roller i ”Social trygghet och 
tillgång till nödvändiga tjänster”
Pensioner är ett statligt och personligt ansvar. 
Region Halland har ingen roll i pensionssyste-
men. Region Halland har i uppdrag att arbeta 
för en god och jämlik hälsa hos invånarna och 
en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Utifrån det uppdraget är en roll att utveckla ar-
betssätt inom hälso- och sjukvården som är häl-
sofrämjande och sjukdomsförebyggande. För 
att adressera dåliga levnadsförhållanden behövs 
emellertid ett bredare perspektiv. En roll för Re-
gion Halland är att bidra till att ett folkhälsoper-
spektiv tillämpas i politikområden som påverkar 
befolkningens levnadsförhållanden. Exempel på 
detta är fysisk planering och kollektivtrafik. 

Den demografiska utvecklingen och dess krav på 
välfärdsektorn behöver Region Halland hantera 
gemensamt med kommuner, andra regioner, 
staten och EU. Exempelvis genom att delta i oli-
ka nationella satsningar. En relaterad roll är att 
driva ett innovationsarbete utifrån behov inom 
hälso- och sjukvården. 

•	Utbildnings- och ungdomspolitik
Ju färre avhopp från skolan, desto mer skulle 
fattigdomen reduceras. Utbildningssystemen 
behöver bli mer inkluderande på alla nivåer 
och för alla åldrar. Förskolans roll för att bryta 
ett negativt socialt arv framhålls särskilt, liksom 
insatser för att underlätta marginaliserade ungas 
övergång till arbetslivet. I initiativet Unga på väg 
tillhandahåller Europa 2020-strategin en ram för 
att stödja den övergången. 

Region Hallands roller i ”Utbildnings- och  
ungdomspolitik”
Staten och kommunerna är de två centrala ak-
törerna inom utbildningsområdet. För Region 
Halland finns det två vägar för att adressera ut-
bildningsfrågor.  Den ena är att arbeta med de 
egna skolorna, Naturbruk Halland och folkhög-
skolorna i Katrineberg och Löftadalen. Den an-
dra utgår från överenskommelsen om kommun-
beredning och att stödja kommunal samverkan. 
Oavsett väg är det en roll att underlätta ungas 
övergång från utbildning till arbetslivet. Särskild 
uppmärksamhet kan riktas mot marginaliserade 
unga.

•	Migration och integration av migranter
Bristande integration är en orsak till fattigdom 
då vissa grupper förvägras möjligheter och rät-
tigheter som andra tar för givna. Processen att 
bli en del av ett nytt samhälle är komplex och 
innefattar tillträde till arbetsmarknaden, upp-
byggnaden av sociala och kulturella relationer 
och delaktighet i den politiska processen. Pro-
blem som första generationens migranter upple-
ver tenderar gå i arv även till andra och tredje ge-
nerationen. Utomeuropeiska migranter behöver 
bli aktiva deltagare i ekonomin och samhället. 

Region Hallands roller i ”Migration och  
integration av migranter”
Region Halland har inget formellt uppdrag att 
arbeta med integration. Utifrån det regionala 
utvecklingsansvaret kan Region Halland arbeta 
med frågan förutsatt att ett integrationsperspek-
tiv länkas samman med ett tillväxtperspektiv. 
Att kartlägga utlandsföddas kompetens och ar-
beta med validering av deras kompetens är där-
för en roll. Region Halland kan även ha en roll i 
att stödja ett arbete för uppbyggnaden av sociala 
och kulturella relationer för ökad integration.

•	 Social inkludering och antidiskriminering
Diskriminering påverkar social inkludering. 
Initiativet lyfter att antidiskrimineringspolitik 
behöver integreras med socialpolitiska insatser 
för ökad social inkludering. Vidare behövs jäm-

Region Halland och Europa 2020-strategins
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ställdhetspolitiska insatser för att främja kvin-
nors ekonomiska oberoende. Andra grupper 
som är utsatta för diskriminering är funktions-
nedsatta, människor med psykiska problem, et-
niska minoriteter samt hemlösa. 

Region Hallands roller i ”Social inkludering 
och antidiskriminering”
Inom hälso- och sjukvården är vård på lika vill-
kor för hela befolkningen ett grundläggande in-
gångsvärde. Det är därför en roll för Region Hal-
land att aktivt arbeta för en icke-diskriminerande 
hälso- och sjukvård. Vidare ingår jämställdhet 
och mångfald i Region Hallands prioriteringar 
av den regionala tillväxtpolitiken 2014-2020 i 
delen ”Grundläggande förutsättningar”. 

•	 Sektorsvisa insatser
För att bidra till social inkludering behöver sär-
skild hänsyn tas till allmännyttiga tjänster, trans-
porter, energi, samt informations- och kommu-
nikationsteknologi.

Avseende informations- och kommunikations-
teknologi, IKT finns det en potential att öka den 
sociala inkluderingen genom digitala offentliga 
tjänster. För att realisera den potentialen förut-
sätts satsningar på att överbrygga den digitala 
klyftan.59 I sammanhanget lyfter Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social utestäng-
ning energipolitik, och särskilt risken för att en-
ergi blir för dyrt för vissa grupper. En väl funge-
rande inre marknad för energi tillsammans med 
åtgärder för energieffektivisering behövs för att 
pressa ned kostnaderna för konsumenterna. 

Region Hallands roller i ”Sektorsvisa insatser”
I Den digitala agendan identifieras roller röran-
de bredbandsutbyggnad och digital kompetens. 
Avseende bredbandsutbyggnad kan Region Hal-
land ta fram en strategi för bredbandsutbyggnad 
i Halland och säkra dess genomförande. Stra-
tegin behöver visa på hur den bidrar till social 
inkludering. Avseende digital kompetens har 

59 Se kap 2.1 Den digitala agendan - Digital 
kompetens

Region Halland en roll i att öka utsattas grup-
pers digitala deltagande i samhället. En väl fung-
erande inre marknad för energi är däremot en 
statlig fråga. 

•	Omvärldskontakter
Ett omvärldsperspektiv på EU:s sysselssättnings- 
och socialpolitik är ytterligare ett åtgärdsom-
råde. Stöd till organisationer som arbetar med 
utbildnings, vatten- och sjukvårdsfrågor i ut-
vecklingsländer är en del, andra delar avser han-
delspolitik och stärkandet av demokratin. EU 
arbetar främst inom olika internationella forum 
med dessa frågor. 

Region Hallands roller i ”Omvärldskontakter”
Att arbeta med utvecklingsfrågor generellt i 
tredje världen ligger bortom Region Hallands 
ansvar. Det utesluter givetvis inte olika samarbe-
ten med aktörer i andra delar av världen. Kun-
skapsspridning och metodutveckling kan stå i 
fokus för sådana samarbeten.

EU-medel för social inkludering
För Den europeiska plattformen mot fattigdom 
och social utestängning är Socialfonden, Regio-
nala utvecklingsfonden och Jordbruksfonden 
särskilt betydelsefulla. Medlemsstaterna upp-
manas att ta med social inkludering och fattig-
domsminskning som ett tema i socialfondspro-
grammet. Styrningen av medel bör öka både 
till utsatta grupper och till eftersatta områden. 
Investeringar från Socialfonden och Regionala 
utvecklingsfonden bör samordnas för att mins-
ka fattigdomen, särskilt i städer. Ur ett aggrege-
rat EU-perspektiv bor de flesta missgynnande i 
storstäder, men är överrepresenterade i relativa 
tal på landsbygden och geografiskt isolerade 
områden. Insatser för landsbygdsutveckling bör 
riktas till social inkludering, exempelvis till stöd 
för romer på landsbygden. Samverkan mellan 
åtgärder i städer och på landsbygden bör vidare 
förbättras.

Jämsides med Socialfonden är EU-programmet 
Progress konstruerat för att stödja utvecklingen 

mot fattigdom och social utestängning
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av socialpolitiken. Inom Progress finns även ett 
mikrofinansprogram, avsett för att stödja mik-
roföretag och stimulera egenföretagande som ett 
medel för att öka den sociala inkluderingen.

Region Hallands roller i ”EU-medel för social 
inkludering”
För Region Halland är ingången till att ta fram 
nya program för sammanhållningspolitiken 
2014-2020 den regionala tillväxtpolitikens prio-
riteringar 2014-2020. Den sociala dimensionen i 
de prioriteringarna finns främst i delen ”Grund-
läggande förutsättningar”, vilken innehåller 
jämställdhet, mångfald, samt kompetens- och 
utbildningsfrågor. Det är en roll för Region Hal-
land att säkra att sammanhållningspolitikens 
genomförande ökar den sociala inkluderingen 
i Halland. En ytterligare roll är att bidra till sy-
nergier mellan sammanhållningspolitiken och 
landsbygdsprogrammet för ökad social inklude-
ring.

Evidensbaserade socialpolitiska 
innovationer
Offentliga program inom det socialpolitiska om-
rådet saknar ofta tillförlitliga belägg för vad som 
fungerar respektive inte fungerar. Den europeis-
ka plattformen mot fattigdom och social utestäng-
ning framhåller därför evidensbaserad socialpo-
litisk innovation som viktig. Detta beskrivs som 
småskaliga projekt utformade för att utvärdera 
förslag till förändring av offentliga program eller 
tjänster innan de, givet en positiv utvärdering, 
införs på bred front. Det kan exempelvis röra sig 
om program för övergång från bidrag till jobb 
eller hur hälso- och sjukvårdstjänster tillgänglig-
görs.

Initiativet vill att medlemsstaternas satsningar 
på att modernisera socialpolitiken underlättas 
genom att man på EU-nivå säkrar sakkunskap 
rörande metodik, utformning, genomförande 
och utvärdering av socialpolitiska innovatio-
ner. Det behövs gemensamma principer för ut-
formning, genomförande och utvärdering av 
socialpolitiska innovationer. Socialfonden och 

EU-programmet Progress kan användas för att 
finansiera tester av innovativa åtgärder inom 
området. 

Region Hallands roller i ”Evidensbaserade  
socialpolitiska innovationer”
Den demografiska utvecklingen och dess krav på 
välfärdsektorn behöver Region Halland hantera 
gemensamt med kommuner, andra regioner, sta-
ten och EU. Exempelvis genom att delta i olika 
nationella satsningar.

Socialpolitiska innovationer kan beskrivas som 
ett metodiskt sätt att testa att göra saker på nya 
sätt för att utveckla välfärdstjänster. Inom ramen 
för överenskommelsen om kommunberedning 
kan Region Halland och kommunerna tillsam-
mans arbeta med socialpolitiska innovationer. 
Att delta i samarbeten rörande utformning, ge-
nomförande och utvärdering av socialpolitiska 
innovationer är också en roll.

Partnerskapstänk och den sociala 
ekonomin
Europa 2020 är ett partnerskap mellan EU-insti-
tutionerna, medlemsstaterna och andra europe-
iska, nationella, regionala och lokala intressen-
ter. Ett brett partnerskap krävs för att arbeta med 
social inkludering, barnfattigdom, inkludering 
av romer, hemlöshet eller finansiell inkludering. 
Även arbetsmarknadens parter har en central 
roll, särskilt i att underlätta inträdet på arbets-
marknaden för utsatta grupper. Andra aktörer 
relevanta för arbetet mot fattigdom och social 
utestängning är lokala, regionala och nationella 
myndigheter samt icke-statliga organisationer. 

Den europeiska plattformen mot fattigdom och 
social inkludering uppmärksammar den socia-
la ekonomins betydelse. Den sociala ekonomin 
tillgodoser behov som marknaden eller staten 
inte klarar att uppfylla, och däri finns en po-
tential att bidra till social inkludering. Åtgärder 
behövs som förbättrar de juridiska och adminis-
trativa spelreglerna för stiftelser och kooperativ 
med EU-omfattande verksamhet. I Innovations-

Region Halland och Europa 2020-strategins
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unionen betonas vikten av att främja social inno-
vation samt av att bygga upp nätverk för sociala 
företagare, den offentliga sektorn och den socia-
la ekonomin.

Europa 2020-strategin uppmanar också företag 
i allmänhet att ta ett socialt ansvar för ett mer 
inkluderande samhälle. Företag kan göra detta 
genom att exempelvis anställa människor från 
missgynnade grupper. 

Region Hallands roller i ”Partnerskapstänk 
och den sociala ekonomin”
Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter 
med samhälleliga ändamål och som är friståen-
de från offentlig sektor. En roll för Region Hal-
land är att i tillväxtpolitiken använda den sociala 
ekonomin som verktyg för ökad social inklude-
ring, exempelvis för att öka anställningsbarheten 
hos unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Ökad politisk samordning mellan 
medlemsstaterna
Denna del tar upp medlemsstaternas samord-
ning och samarbete inom socialt skydd och so-
cial inkludering enligt den sociala öppna sam-
ordningsmetoden. Det är en ram för samarbete 
mellan medlemstater som syftar till att anpassa 
den nationella politiken för att uppnå EU-ge-
mensamma mål. Medlemsstaterna rapporterar 
årligen sina övergripande strategier och åtgärder 
för att minska fattigdomen i de nationella re-
formprogrammen.

Region Hallands roller i ”Ökad politisk  
samordning mellan medlemsstaterna”
Det finns ingen roll för Region Halland i genom-
förandet av den sociala öppna samordningsme-
toden. 

Gruppering av Region Hallands 
roller i Den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestäng-
ning
De identifierade rollerna för Region Halland 
grupperas nedan i sex olika utvecklingsblock.

•	Förhållningssätt
Utvecklingsblocket samlar roller som anger ge-
nerella förhållningssätt för den regionala tillväx-
tpolitiken.

EU-medel för social inkludering

- Att säkra att sammanhållningspolitikens 
genomförande ökar den sociala inkludering-
en i Halland.

- Att bidra till synergier mellan sammanhåll-
ningspolitikens och landsbygds-program-
mets genomförande för ökad sociala inklu-
dering.

•	Livslångt lärande
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka individers omställningsförmåga och un-
derlätta övergången mellan utbildning och ar-
betsliv.

Åtgärder på alla politikområden

- Att arbeta för att de som står längst ifrån ar-
betsmarknaden ökar sin anställningsbarhet.

- Att arbeta för att öka utsatta gruppers digi-
tala deltagande.

Partnerskapstänk och den sociala ekono-
min

- Att använda den sociala ekonomin som 
verktyg för att fler ungdomar ska få arbete.
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•	Folkhälsa
Utvecklingsblocket samlar roller syftar till att 
förbättra befolkningens hälsotillstånd. 

Åtgärder på alla politikområden

- Att utveckla arbetssätt inom hälso- och 
sjukvården som är hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande. 

- Att bidra till att ett folkhälsoperspektiv till-
lämpas i politikområden som påverkar be-
folkningens levnadsförhållanden.

- Att stödja uppbyggnaden av sociala och kul-
turella relationer för ökad integration.

- Att arbeta för en icke-diskriminerande häl-
so- och sjukvård.

•	 Innovation
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att omvandla kunskap till produkter, tjänster el-
ler lösningar med ett ekonomiskt värde. 

Åtgärder på alla politikområden

- Att driva ett innovationsarbete utifrån be-
hov inom hälso- och sjukvården.

•	 Internettillgång
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka tillgänglighet till internet med hög kapa-
citet.

Åtgärder på alla politikområden

- Att ta fram en strategi för bredbandsutbygg-
nad i Halland och säkra ett effektivt genom-
förande av densamma.

•	Tillgång till välfärdstjänster
Utvecklingsblocket bidrar till välfärdstjänster 
med hög kvalité och tillgänglighet. 

Evidensbaserade socialpolitiska innovatio-
ner

- Att gemensamt hantera den demografiska 
utvecklingen och dess krav på välfärdsektorn 
med kommuner, andra regioner, staten och 
EU. 

- Att tillsammans med kommunerna arbeta 
med socialpolitiska innovationer.

- Att delta i samarbeten rörande utformning, 
genomförande och utvärdering av socialpoli-
tiska innovationer.
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I föregående kapitel identifierades utma-
ningar som den regionala tillväxtpolitiken 
i Halland står inför. Dessutom identifiera-
des möjliga roller för Region Halland i Eu-
ropa 2020-strategins genomförande. Dessa 
grupperades i totalt tretton olika utveck-
lingsblock. I detta kapitel sammanfattas 
utmaningarna och utvecklingsblocken för 
att på ett överskådligt sätt visa vad Region 
Halland kan göra för att bidra till genom-
förandet av Europa 2020-strategin. Kapitlet 
disponeras i tre delar:

•	Utmaningar för den regionala tillväxtpoli-
tiken

•	Utvecklingsblock för att hantera utmaning-
arna

•	Matris – utmaningar och utvecklingsblock

3.1
Utmaningar för den regionala 
tillväxtpolitiken
Europa 2020-strategin ställer den regionala till-
växtpolitiken i Halland inför fem utmaningar. 
För att Region Halland på ett trovärdigt sätt ska 
kunna hantera utmaningarna krävs ett regionalt 
ledarskap. Det innebär att nå resultat utan att äga 
frågan helt själv. Det regionala ledarskapet stäl-
ler krav på att Region Halland kan tillföra kun-
skap till andra aktörer, det kräver en förmåga att 
involvera och få med sig andra aktörer, och det 
kräver en förmåga att koncentrera resurser uti-
från regionala prioriteringar.

Utmaningarna som Europa 2020 ställer den re-
gionala tillväxtpolitiken inför beskrivs kortfattat 
nedan. 

•	Att bidra till att digital teknik ger ekono-
miska och sociala vinster

Denna utmaning härleds främst ur initiativet 
Den digitala agendan. Att även andra initiativ 
betonar digitala tillämpningars betydelse för att 
uppnå ekonomiska och sociala vinster förstärker 
bilden av att den regionala tillväxtpolitiken be-
höver hantera frågan.

•	Att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi 
I Ett resurseffektivt Europa och En integrerad in-
dustripolitik för en globaliserad tid sätter Europa 
2020 ett fokus på den överlappande ytan mellan 
den ekonomiska och den miljömässiga dimensi-
onen i begreppet hållbar tillväxt och utveckling. 
Europa behöver bli mer resurseffektivt och kol-
dioxidsnålt för att utveckla sin konkurrenskraft 
och den regionala tillväxtpolitiken kan bidra till 
det.

3. Utmaningar och utvecklingsblock
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•	Att bidra till ökad konkurrenskraft i nä-
ringslivet

Globaliseringen lägger ett högt omvandlings-
tryck på näringslivet i Europa. Omvandlings-
trycket på små öppna och exportberoende 
ekonomier som den svenska är extra högt. Inn-
ovationsunionen, Den digitala agendan och En 
integrerad industripolitik för en globaliserad tid 
lyfter på olika sätt vikten av att näringslivets 
konkurrenskraft stärks. Detta behöver ske sam-
tidigt som ekonomin blir mer koldioxidsnål. 

•	Att bidra till en bättre fungerande arbets-
marknad

De huvudsakliga arbetsmarknadspolitiska åt-
gärdena i Europa 2020 hittas i Unga på väg och 
i En agenda för ny kompetens och sysselsättning. 
Arbetsmarknadsfrågor tas även upp i de andra 
initiativen vilket förstärker bilden av att det är en 
relevant utmaning för den regionala tillväxtpoli-
tiken att adressera.

•	Att bidra till ökad social inkludering
Social inkludering betonas främst i Den europeis-
ka plattformen mot fattigdom och social utestäng-
ning. Frågan lyfts också i andra initiativ, särskilt 
i En agenda för ny kompetens och sysselsättning, 
Unga på väg och Innovationsunionen. Det finns 
en tydlig social dimension i Europa 2020-strate-
gin vilket den regionala tillväxtpolitiken behöver 
förhålla sig till.

3.2
Utvecklingsblock för att hantera 
utmaningarna
I detta avsnitt grupperas samtliga identifierade 
roller för Region Halland i Europa 2020-strate-
gins genomförande i de olika utvecklingsblock-
en. De är:

•	  Förhållningssätt för den regionala tillväxt-
politiken

•	  eHälsa och IT-frågor

•	  Folkhälsa

•	  Företagsklimat

•	  Grön näringslivsutveckling

•	  Innovation

•	  Internettillgång

•	  Internt miljöarbetet

•	 Intern kompetensförsörjning

•	  Livslångt lärande

•	  Mer miljövänligt resande

•	  Regionförstoring

•	Tillgång till välfärdstjänster

Förhållningssätt för regional  
tillväxtpolitik
Utvecklingsblocket samlar roller som anger för-
hållningsätt för den regionala tillväxtpolitiken.

•	Att i det regionala tillväxtarbetet aktivt för-
hålla sig hur kultur skapas och konsumeras, 
och hur det påverkar värdeskapandet i nä-
ringslivet. (s.25-27)

•	Att horisontellt betrakta frågor utifrån ett 
digitalt perspektiv. (s.25-27)

•	Att undvika fragmenterade insatser. (s.32-
34)

•	Att följa upp tillväxtarbetet och sprida kun-
skap. (s.43-44)
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•	Att säkerställa att sammanhållningspoliti-
kens genomförande i Halland ligger i linje 
med Europa 2020-strategins prioriteringar. 
(s.43-44)

•	Att hitta samverkansformer för att säkra 
att den regionala tillväxtpolitikens insatser 
beaktar den miljömässiga dimensionen i 
begreppet hållbar tillväxt och utveckling. 
(s.72-73)

•	Att säkra att sammanhållningspolitikens 
genomförande ökar den sociala inklude-
ringen i Halland. (s.95-96)

•	Att bidra till synergier mellan sammanhåll-
ningspolitikens och landsbygds-program-
mets genomförande för ökad sociala inklu-
dering. (s.95-96)

eHälsa och IT-frågor
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att med digital teknik förbättra kvalitén och till-
gängligheten på offentlig service. 

•	Att arbeta för en öppen publicering av of-
fentlig data. (s. 18-19)

•	Att vid offentlig upphandling beakta an-
vändandet av öppna standarder, program-
varor med fria licenser och öppen källkod. 
(s.18-19)

•	Att arbeta för en fungerande interoperabi-
litet mellan olika system med relevans för 
hälso- och sjukvården. (s.19-20, 25-27)

•	Att arbeta med informationssäkerhet för 
skydd av personlig integritet och person-
uppgifter inom hälso- och sjukvården. 
(s.20)

•	Att arbeta med webbtillgänglighet utifrån 
nationella riktlinjer. (s.23-25)

Folkhälsa
Utvecklingsblocket samlar roller syftar till att 
förbättra befolkningens hälsotillstånd.

•	Att utveckla arbetssätt inom hälso- och 
sjukvården för att arbeta hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande. (s.91-95)

•	Att tillämpa ett folkhälsoperspektiv i poli-
tikområden som påverkar befolkningens 
levnadsförhållanden. (s.91-95)

•	Att integrera ett folkhälsoperspektiv i sam-
hällsplaneringen för att stödja uppbygg-
naden av sociala och kulturella relationer. 
(s.91-95) 

•	Att arbeta för en icke-diskriminerade häl-
so- och sjukvård. (s.91-95)

Företagsklimat
Utvecklingsblocket syftar till att underlätta för 
människor att starta, driva och utveckla företag. 

•	Att stödja utvecklingen av digitala tjänster 
och interoperabilitet mellan digitala tjäns-
ter med relevans för tillväxtpolitikens ge-
nomförande. (s.19-20)

•	Att bidra till en god allmän tillgång till 
marknadskompletterande finansiering. 
(s.34-37, s.58-59)

•	Att arbeta för ökad tillgång till riskkapital. 
(s.34-37, s.58-59)

•	Att främja affärsrelationer mellan företag i 
Halland och företag i omvärlden. (s.34-37, 
s.58-59, s.63-64)

•	Att främja samverkan mellan lärosäten och 
näringsliv för att ge utländska studenter en 
förankring i Hallands näringsliv. (s.51-52) 

•	Att medverka till ett grundläggande utbud 
av tjänster inom rådgivning, finansiering 
och företagsutveckling. (s.52-54, s.57-59, 
s.88-89)

•	Att göra företag i Halland medvetna om 
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möjligheterna till finansiering via Horizon 
2020. (s.57-59)

•	Att främja näringslivets tillämpning av 
möjliggörande teknik. (s.61-63)

•	Att medverka i insatser för att efterfrågade 
yrkesgrupper ska flytta till Halland. (s.84-
87)

Grön näringslivsutveckling
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att stödja näringslivet att utveckla konkurrens-
fördelar genom energieffektivisering och miljö-
innovation. 

•	Att stimulera miljöinnovation och investe-
ringar i koldioxid-, energi- och resurssnåla 
lösningar som ökar konkurrenskraften i 
Hallands näringsliv. (s.64-65, s.67-69, s.75-
77)

•	Att använda offentlig upphandling som 
verktyg för att driva på utvecklingen av 
nya koldioxid-, energi- och resurssnåla lös-
ningar. (s.64-65)

•	Att medverka till att sammanhållnings-, 
fiskeri- och landsbygdspolitiken i Halland 
2014-2020 bidrar till en mer resurseffektiv 
och koldioxidsnål ekonomi. (s.73-75) 

•	Att utbyta bästa praxis med internationella 
aktörer inom ramen för den regionala till-
växtpolitiken. (s.75)

Innovation
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att omvandla kunskap till produkter, tjänster el-
ler lösningar med ett ekonomiskt värde.

Stukturfonderna

•	Att säkra förutsättningar för nationella och 
internationella samarbeten avseende inno-
vationsarbete i strukturfondsprogrammen 
2014-2020. (s.61-63)

Innovationsstrategiska frågor

•	Att främja kunskapsallianser mellan nä-
ringsliv och akademi. (s.32-34)

•	Att utveckla fysiska och virtuella arenor för 
innovation. (s.34-37)

•	Att ta ett strategiskt grepp om innovations-
arbetet utifrån smart specialisering som 
metod. (s.37-40)

•	Att peka ut behov som ännu inte har nå-
gon kommersialiserad lösning och driva 
ett innovationsarbete utifrån de behoven. 
(s.40-42)

•	Att driva och utveckla innovationsmodel-
ler som koncenterar resurser utifrån ett de-
finierat behov. (s.40-42)

•	Att leda ett strategiskt innovationsarbete i 
Halland. (s.40-42)

•	Att i innovationsarbetet samarbeta med an-
dra regioner och aktörer. (s.61-63)

•	Att organisera innovationsarbetet utifrån 
definierade samhällsutmaningar. (s.67-69)

•	Att stödja hur ett innovationsarbete organi-
seras i företag, mellan företag, och mellan 
företag och andra aktörer. (s.87)

Innovationsarbete och offentlig upphandling 

•	Att stimulera en efterfrågan på IKT-rela-
terade produkter, tjänster och lösningar 
genom att arbeta med förkommersiell upp-
handling. (s.22-23)

•	Att använda offentlig upphandling som 
verktyg i ett innovationsarbete. (s.34-37)

•	Att avsätta en budget för förkommersiell 
upphandling kopplad till innovationsarbe-
tet. (s.34-37)
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Innovationsarbete

•	Att stimulera kommersialiseringen av 
forskningsresultat. (s.22-23, s.32-34)

•	Att driva ett innovationsarbete för att ta 
fram IKT-relaterade produkter, tjänster 
och lösningar på behov som kan härledas 
till den demografiska utmaningen. (s.25-
27)

•	Att utveckla samverkansformer där den 
kulturella och kreativa sektorn förstärker 
andra sektorer. (s.25-27, s.34-37, s.67-69)

•	Att använda IKT som ett verktyg för att 
hantera samhällsutmaningar. (s.25-27)

•	Att forskning i Region Hallands regi stödjer 
det regionala tillväxtarbetet. (s.32-34)

•	Att främja näringslivets tillämpning av 
möjliggörande teknik. (s.61-63)

•	Att i innovationsarbetet arbeta för att åtgär-
da otillräcklig finansiering. (s.61-63)

•	Att i innovationsarbetet arbeta för att kopp-
la företag till forskning. (s.61-63)

•	Att i ett innovationsarbete bidra till att fö-
retag integrerar hållbarhetsaspekter i sitt 
varumärkesbyggande. (s.66-68)

•	Att koppla ihop företag med nya kompe-
tenser som tillför ett värde utifrån ett defi-
nierat behov.(s.67-69)

Innovation i offentlig sektor

•	Att arbeta för att finna IKT-lösningar som 
ökar tillgängligheten och kvalitén på hälso- 
och sjukvården. (s.25-27)

•	Att skapa en mottagarorganisation för att 
tillvarata idéer från personal och från före-
tag. (s.37-40)

•	Att skapa goda incitament för innovation i 
hälso- och sjukvården. (s.37-40)

•	Att delta i erfarenhetsutbyte om innovation 

i offentlig sektor tillsammans med andra 
regioner och aktörer i Europa. (s.37-40)

•	Att driva ett innovationsarbete utifrån be-
hov inom hälso- och sjukvården. (s.91-95)

Internettillgång
Utvecklingsblocket syftar till att verka för till-
gänglighet till internet med hög kapacitet. Ned-
anstående delar ingår i utvecklingsblocket.

•	Att ta fram en strategi för bredbandsut-
byggnad i Halland. (s.21-22, s.59-61, s.91-
95)

•	Att säkra ett effektivt genomförande av 
strategin för bredbandsutbyggnad i Hal-
land. (s.21-22, s.59-61, s.91-95)

Internt miljöarbete
Utvecklingsblocket syftar till att reducera Region 
Hallands verksamhets miljöpåverkan. 

•	Att öka den egna verksamhetens energief-
fektivisering. (s.75-77)

Intern kompetensförsörjning
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att säkra Region Hallands kompetensförsörjning 
inom hälso- och sjukvård.

•	Att addera innovationsfärdigheter till be-
greppet ”rätt kompetenser ur ett långsiktigt 
helhetsperspektiv”. (s.37-40)

•	Att i den egna organisationen erbjuda ung-
domar lärlings- och praktikplatser. (s.47-
49)

•	Att medverka i utvecklingen av akademisk 
utbildning inom hälso- och sjukvård. (s.49-
50)

•	Att bidra till anställningsbarhet hos nyut-
examinerande genom traineeplatser i den 
egna organisationen. (s.49-50)
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•	Att i den egna verksamheten kunna erbjuda 
ungdomar arbetslivserfarenhet. (s.52-54)

•	Att samarbeta med lärosäten om akade-
misk utbildning och kliniska utbildnings-
platser inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
(s.84-87)

•	Arbetar för en kvalitativ omvårdnadsut-
bildning. (s.84-87)

Livslångt lärande
Utvecklingsblocket samlar roller som syftar till 
att öka individers omställningsförmåga och un-
derlätta övergången mellan utbildning och ar-
betsliv. 

Socialfonden

•	Att bidra till att socialfonden 2014-2020 
används till att kompetensutveckla arbets-
tagares innovationsfärdigheter. (s.37-40)

•	Att säkerställa att socialfonden 2014-2020 
används för att främja nyckelkompetenser 
för livslångt lärande i Halland. (s.47-49)

•	Att säkerställa att socialfonden 2014-2020 
möjliggör att den regionala tillväxtpoliti-
ken bidrar till att fler unga arbetar. (s.54-
55)

•	Att använda socialfonden 2014-2020 för att 
främja livslångt lärande hos anställda i nä-
ringslivet. (s.61-63)

•	Att tydliggöra hur socialfonden ska använ-
das och följas upp inom den regionala till-
växtpolitiken 2014-2020. (s.82-84)

Utbildning och arbetsliv

•	Att stödja utvecklingen av ungdomars di-
gitala kompetenser och bidra till ett ökat 
intresse för IKT och design. (s.23-25)

•	Att kartlägga kompetensbehov i arbetsli-
vet, förbättra utbildningars relevans utifrån 

behoven, samt underlätta tillgången till vi-
dareutbildning. (s.23-25, s.42-43, s.51-52, 
s.61-63, s.82-84, s.84-87)

•	Att arbeta för att stärka elevers entrepre-
nöriella kompetenser. (s.34-37, s.52-54, 
s.88-89)

•	Att underlätta övergången från utbildning 
till arbetsliv. (s.47-49)

•	Att bidra till att näringslivet involveras i ut-
formning av utbildning. (s.47-49)

•	Att medverka i att tillgängliggöra informa-
tion om EU-program för unga. (s.51-52)

•	Att stödja projekt som utvecklar utbildning 
och där samverkan med näringslivet är en 
central del. (s.84-87)

•	Att öka skolans förmåga att främja nyckel-
kompetenser för livslångt lärande. (s.84-87)

Samverkan högre utbildning och näringsliv

•	Att stärka kopplingarna mellan högre ut-
bildning och näringsliv.(s.49-50)

Krishantering

•	Att vid händelse av regional ekonomisk kris 
använda socialfonden för att bygga upp ny 
kompetens hos drabbade individer. (s.66)

Socialt perspektiv

•	Att arbeta för att öka utsattas gruppers di-
gitala deltagande i samhället. (s.23-25, s.91-
95)

•	Att använda social innovation för att fler 
unga ska få arbete. (s.37-40)

•	Att medverka i insatser för validering av 
informellt lärande. Särskilt riktat mot yng-
re som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
(s.47-49)
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•	Att stödja projekt som utvecklar bättre ar-
betsmarknadsåtgärder riktade mot unga 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
(s.82-84)

•	Att medverka i insatser för validering av in-
formella kvalifikationer. (s.84-87)

•	Att medverka till att utlandsföddas kompe-
tenser tillvaratas. (s.84-88)

•	Att arbeta för att de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden ökar sin anställningsbar-
het. (s.91-95)

•	Att använda den sociala ekonomin som ett 
verktyg för att fler ungdomar ska få arbete. 
(s.97)

Mer miljövänligt resande
Utvecklingsblocket samlar roller som bidrar till 
att regionförstoring främjas samtidigt som re-
sandets miljöpåverkan reduceras. 

•	Att undersöka IKT:s potential i att reduce-
ra utsläpp och att öka energieffektiviteten. 
(s.25-27)

•	Att planera regional infrastruktur och kol-
lektivtrafik för att skapa ett transportsystem 
som möjliggör koldioxidsnåla, resurseffek-
tiva, säkra och konkurrenskraftiga resor 
och transporter. (s.73-75)

•	Att planera och styra kollektivtrafiken uti-
från miljömålet att all kollektivtrafik i Hal-
land ska vara koldioxidfri år 2030. (s.77-79)

•	Att medverka i ett attitydförändande arbete 
för att kollektivtrafik ska uppfattas som mer 
attraktiv än bil. (s.77-79)

•	Att planera regional infrastruktur och kol-
lektivtrafik för att skapa goda förutsättning-
ar för samåkning, cykel- och tågtranspor-
ter. (s.77-79)

Regionförstoring
Utvecklingsblocket samlar roller som vidgar 
hallänningarnas arbetsmarknad och ökar nä-
ringslivets möjligheter att rekrytera rätt kompe-
tens.

•	Att planera regional infrastruktur och kol-
lektivtrafik för att underlätta pendling. 
(s.51-52, s.84-87)

•	Att i planeringen av regional infrastruktur 
och kollektivtrafik beakta vilka flaskhalsar 
som hindrar människor och varor från att 
förflyttas effektivt. (s.59-61)

•	Att i planeringen av regional infrastruktur 
och kollektivtrafik arbeta för att korta ned 
restiderna inom regionen. (s.59-61)

•	Att planera regional infrastruktur och kol-
lektivtrafik för att skapa ett transportsystem 
som möjliggör koldioxidsnåla, resurseffek-
tiva, säkra och konkurrenskraftiga resor 
och transporter. (s.73-75)

•	Att arbeta för regionförstoring och öka 
Hallands tillgänglighet till viktiga mark-
nader i Skandinavien och på kontinenten. 
(s.77-79)
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Tillgång till välfärdstjänster
Utvecklingsblocket syftar till bidra till välfärds-
tjänster med hög kvalité och tillgänglighet.

•	Att delta i erfarenhetsutbyte om innovation 
i offentlig sektor tillsammans med andra 
regioner och aktörer i Europa. (s.37-40)

•	Att söka nya och bättre lösningar för hur 
verksamhet och produktion kan organise-
ras. (s.87)

•	Att gemensamt hantera den demografiska 
utvecklingen och dess krav på välfärdsek-
torn med kommuner, andra regioner, sta-
ten och EU. (s.96-97)

•	Att tillsammans med kommunerna arbeta 
med socialpolitiska innovationer. (s.96-97)

•	Att delta i samarbeten rörande utformning, 
genomförande och utvärdering av social-
politiska innovationer. (s.96-97)

Utmaningar och utvecklingsblock   Utvecklingsblock för att hantera utmaningarna
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Förhållningssätt

Förhållningssätt

Förhållningssätt

Förhållningssätt

Förhållningssätt

Livslångt lärande

Livslångt lärande

Livslångt lärande

Innovation

Mer miljövänligt 
resande

Innovation

Företagsklimat

Företagsklimat

Internettillgång

Internettillgång

Folkhälsa

Intern kompetens-
försörjning

Grön näringslivsut-
veckling

Internettillgång

Grön näringslivsut-
veckling

Tillgång till 
välfärdstjänster

Regionförstoring

Regionförstoring

Internt miljöarbete

Utmaningar för den 
regionala tillväxt- 
politiken

Utvecklingsblock - Hur den regionala tillväxtpolitiken kan hantera 
utmaningarna

Att bidra till att 
digital teknik ger 
ekonomiska och 
sociala vinster

Att bidra till en 
mer koldioxidsnål 
ekonomi

Att bidra till ökad 
konkurrenskraft i  
näringslivet

Att bidra till en 
bättre fungerande 
arbetsmarknad

Att bidra till ökad 
social inkludering

3.3 Matris – utmaningar och utvecklingsblock
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