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– bästa livsplatsen
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4 Om bilderna
I arbetet med denna regionala utvecklingsstrategi gavs
alla hallänningar möjlighet att delta och bidra med sin
vision av Halland år 2020. Ungefär 1 000 hallänningar
formulerade en skriftlig vision, som antingen skickades
in på ett vykort eller via Internetportalen Lunarstorm.
I denna skrift har vi gjort utdrag ur några av dessa visioner
och låtit tecknaren Stefan Gustafsson illustrera dem.
Fler av hallänningarnas visioner finns publicerade i skriften
”Visioner om Halland 2020”.
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FÖRORD

Förord
I samband med att Region Halland startade tog organisationen över ett antal uppgifter som tidigare varit
länsstyrelsens ansvar. Den viktigaste var att ta fram en ”Regional utvecklingsstrategi för Halland”.
Vi bestämde redan från start att arbetet med utvecklingsstrategin inte fick hastas fram. Vi skulle ta god
tid på oss och vi skulle väldigt konkret göra det som alla säger att dom vill göra, nämligen arbeta i en bred
process som gjorde det möjligt att få med så många synpunkter som möjligt. Ambitionen var oerhört hög.
Arbetet skulle genomföras tillsammans med alla de organisationer, myndigheter och enskilda som så
önskade. Alla hallänningar som ville skulle få möjlighet att delta.
Som vi förutsåg och planerade har arbetet tagit lång tid. Från start till mål kommer framtagandet av
utvecklingsstrategin att ha pågått i över två år. Detta har varit nödvändigt och bra. Processen är noggrant
genomförd och delaktighet är – och har under hela resan – varit ett honnörsord, såväl i teorin som i
praktiken.
Det kan här vara på sin plats att rikta ett stort och varmt tack till alla enskilda samt företrädare för
kommuner, landsting, myndigheter och organisationer som deltagit i arbetet. Ett speciellt tack till
projektledaren Lars-Erik Lorentzon.

Halmstad i februari 2005

Göran Karlsson
Regionstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
VISIONEN

STRATEGIERNA

4Halland – Bästa livsplatsen

4Halland – Bästa livsplatsen

4 Här förverkligar vi bodrömmar

4 Så förverkligar vi bodrömmar

Alla kan hitta sin oas, nära havet, i det öppna
landskapet, vid skogen, nära insjön eller i den
levande staden. Affärer, service och kultur.
Det är nära till allt – överallt.

Vi ska förverkliga människors bodrömmar genom
att vårda och utveckla våra boende- och stadsmiljöer.
Vi ska satsa på kultur som skapar många mötesplatser
och möjligheter till upplevelser. Det ska vara livskvalitet
att bo i Halland.

4 Här bygger vi företag med kunskap
Mångfald av kunskap och erfarenheter skapar kreativa
miljöer som sjuder av idéer. Idéer blir till företag.

4 Här skapar vi fördelar av läget
Halland, ett kraftfält mellan två större tillväxtregioner.
Nära kontinenten. Vår goda utveckling skapas i samspel
med andra – i när och fjärran.

4 Så bygger vi företag med kunskap
Vi ska bygga företag med kunskap. Vi ska skapa
kreativa miljöer för företagsutveckling, göra mångfalden till en tillgång och arbeta strategiskt med
att skapa goda förutsättningar för ett näringsliv i
utveckling.

4 Så skapar vi fördelar av läget
Vi ska skapa fördelar av att vi ligger mitt i ett starkt
utvecklingsstråk. Med strategiska allianser och ledarskap ska vi dra mesta möjliga nytta av vårt läge.
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”

Att flytta till Halland är att flytta till något. Det ger ett mervärde.
Hallänningen har fått en ”identitet” och stoltheten går inte att ta miste på.
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BAKGRUND

Halland idag – utgångsläget
Vad är det egentligen som styr vårt val av livsplats? Allt fler människor söker efter en god livsmiljö och
styrs allt mindre av var arbetsplatserna är lokaliserade. En god livsmiljö kan vara goda boendemiljöer,
natur, kulturutbud, bra service och ett levande stadsliv. Allt detta betyder mycket för valet av livsplats.
Naturliga förutsättningar
Halland har många naturligt goda förutsättningar. Det varierande landskapet och kustområdets attraktionskraft är en
viktig tillgång. Vi har också ett mycket gynnsamt geografiskt
läge, som en del av två större tillväxtregioner, och en hög
tillgänglighet med bra kommunikationer.

Hälsoläget
Hälsoläget i Halland är gott och sjukskrivningsnivåerna
relativt sett låga. Man lever ett långt och friskt liv. Utvecklingen av kurortstraditionen är ett exempel på vad hälsan
betyder, både som livsstil och näringsgren, för Halland.

Befolkningsutvecklingen
Hallands positiva befolkningsutveckling leder till att befolkningens utbildningsnivå och genomsnittliga inkomster
ökar. Befolkningsökningen skapar också en positiv känsla
av förändring, tillväxt och framtidstro. Inflyttningen och
inflödet av idéer bidrar till dynamik och nytänkande i alla
samhällssektorer.
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högre än vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket
innebär att det kan vara svårt att få arbete som motsvarar
den utbildning man har.

Näringslivet
Näringslivet i Halland är varierat och kännetecknas av
många små företag. Småföretagsstrukturen har flera positiva
effekter, som ett högt nyföretagande, god lönsamhet och
tillväxt i företagen. Negativt är att näringslivet har få kunskapsintensiva företag, låg utbildningsnivå och få kontakter
med högskola och samhälle. Halland har ett ökande antal
besökare och många nya företag inom upplevelsenäringen.
Besöksnäringen och turismen är viktig för regionens identitet och näringsliv.

Miljön
Miljöbelastningen på Halland är stor. Följderna av försurning och övergödning kan på sikt bli ett hot mot Hallands
goda livskvalitet och attraktivitet som bostads- och lokaliseringsområde.

Ekonomi och arbetsmarknad

Samverkan

Den stora inflyttningen innebär även att näringslivet växer
och att välfärden utvecklas. Det finns idag en god offentlig
service, vilket bl a beror på att de halländska kommunerna
och landstinget länge har klarat sig från ekonomiska kriser.
I Halland växer dock befolkningen mer än arbetsmarknaden. Befolkningen har generellt en utbildningsnivå som är

I Halland finns en närhet mellan beslutsfattare i kommun,
landsting, region, länsstyrelse och organisationer. Möjligheterna till informella möten är stora. Hallands sex kommuner
har ett förhållandevis väl utvecklat samarbete. Få och ganska
likartade kommuner underlättar samverkan.

BAKGRUND

Varför en regional utvecklingsstrategi?
Syftet med denna regionala utvecklingsstrategi är att skapa en gemensam vision för Hallands framtid,
att formulera strategier för att nå målen och att mobilisera krafter för att genomföra dem. Strategin ska
användas för att skapa samverkan mellan regionens aktörer för att gemensamt förverkliga visionen.
Region Hallands roll

Viktigt styrdokument

Den 1 januari 2003 skapades en ny regional organisation i
Halland, Region Halland. Medlemmar är kommunerna och
landstinget i Halland. Syftet med den nya organisationen är
att stärka samverkan på regional nivå och därmed kraftfullt
kunna verka för utveckling och tillväxt i Halland. Med Region Halland har vårt län fått ett helt nytt forum för regional utveckling. En rad områden, som tidigare varit splittrade
på landstinget, länsstyrelsen och kommunförbundet är nu
samlade under en politisk ledning.

Den regionala utvecklingsstrategin ska enligt regionfullmäktige bli det viktigaste styrdokumentet för Region Hallands
verksamhet. Den kommer också att vara ett samordningsinstrument för alla som arbetar med regionala utvecklingsfrågor i Halland.
Framför allt ska den regionala utvecklingsstrategin inspirera
och stimulera till att vi tillsammans i Halland skapar ett
ännu bättre Halland.

Samverkansorganets uppgift
Region Halland är också ett samverkansorgan, vilket bland
annat innebär att man tagit över länsstyrelsens ansvar för att
utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram. I Halland har vi
valt att tala om en regional utvecklingsstrategi.
Enligt förordningen om regionalt utvecklingsarbete ska samverkansorganet samordna det regionala utvecklingsarbetet
och utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram. Detta ska ske
i samråd med kommuner och landsting, näringsliv, organisationer samt berörda statliga myndigheter.
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VISIONEN

Hallänningarnas visioner
Under arbetet med en vision för Halland har över 2 000 hallänningar deltagit i samtal om framtiden,
som arrangerats på olika mötesplatser, exempelvis bibliotek och föreningsmöten. Därtill har det funnits
möjlighet att skicka in ett vykort, via post eller internet, med en personlig vision för Halland år 2020.
Cirka 1 000 hallänningar använde sig av den möjligheten.
Bostaden och närmiljön

Dra fördel av läget

Bostaden och dess närmiljö är ett centralt tema i hallänningarnas egna visioner. Det är redan bra att bo i Halland
och det ska vi bygga vidare på. Oavsett om man bor på
landsbygden eller i staden, vid kusten eller i inlandet ska det
finnas tillgång till affärer, service, kultur och upplevelser.
En bra vård, skola och omsorg är naturligtvis också viktigt.
Det ska vara tryggt att bo och leva i Halland. Det ska finnas
möjligheter till upplevelser som berikar livet. Kort sagt: Det
ska finnas förutsättningar för en god livskvalitet.

I samtalen om Hallands framtid har många framhållit att
Halland av tradition har ett gott samarbetsklimat. Det måste
vi bygga vidare på. Vi ska också dra fördel av läget mitt i
ett utvecklingsstråk på västkusten genom att samverka med
andra regioner, inte enbart med våra närmsta grannar utan
också i ett internationellt perspektiv.

Utbildning och kunskap
Visionerna handlar också om utbildning och kunskap. Det
ska finnas ett kreativt klimat och goda möjligheter att som
företagare eller anställd kunna använda sin kunskap och
kompetens. Det ska finnas ett mångsidigt näringsliv och en
arbetsmarknad som tar till vara all den mångfald av kunnande som finns i vårt samhälle.
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Alla samtal och förslag sammanfattas i den vision för
Halland år 2020 som presenteras på nästa uppslag.

”

Jag ser robotar, gjorda av snyggdesign, som åker omkring på torget och städar
upp varenda litet tuggummi. På en parkbänk sitter en man i 40-årsåldern och
beställer en resa till Göteborg genom mobilen, med det nybyggda snabbtåget.
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Vision för Halland 2020

4Halland – Bästa livsplatsen
4 Här förverkligar vi bodrömmar
Alla kan hitta sin oas, nära havet, i det öppna landskapet, vid skogen,
nära insjön eller i den levande staden. Affärer, service och kultur.
Det är nära till allt – överallt.

4 Här bygger vi företag med kunskap
Mångfald av kunskap och erfarenheter skapar kreativa miljöer som
sjuder av idéer. Idéer blir till företag.

4 Här skapar vi fördelar av läget
Halland, ett kraftfält mellan två större tillväxtregioner. Nära kontinenten.
Vår goda utveckling skapas i samspel med andra – i när och fjärran.
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Brev från Halland år 2020…

He j m am ma!
Nu ha r jag pa ck at up p
siﬆ a fl ytt låd an oc h sitt
er hä r oc h ba ra nju ter av
ko mm a oc h hä lsa på för
mi tt nya he m. Du oc h pa
det är svå rt att m ed ord
pp a m ås te sn ar t
be skriva hu r fi nt hä r är.
nä r det gä lle r bo stä de
r oc h mi n lägen het är ba
Ha lla nd är ju kä nt för
sitt nytän ka nd e
ra
så läc ke r. Ba ra en sån sak
ba lk on g m ed utsik t öv
er ha vet. Det kä nn s som
som att ba drum met är
ru nt oc h ha r en
jag
få tt ett eget sp a! Du m am
sjä lvgåe nd e da mm su ga
ren som sm yge r ru nt hä
ma ko mm er säkert oc kså
r
som ett hu sdjur oc h pl oc
att gil la de n
I bott en vå ni ngen fi nn s
ka r up p sm ul or eft er mi
ett ca fé oc h en gem en sam
g!
friskvå rd slo ka l för oss
oli ka åld rar på ett na tu
som bo r i hu set. Det är
rli gt sätt oc h det är m ån
ku l att trä ﬀ a fol k i
ga som ko mm it fram oc
fol k bryr sig om va ran dra
h hä lsa t mi g vä lko mm
oc h m år bra hä r.
en. Det m ärk s att
Jag vet att du oc h pa pp
a tyc kte att jag sk ul le sat
sat på det dä r fi na hu set
he lt rä tt. Nä r jag så sm
i sk oge n, m en ju st nu kä
ån in go m bil da r fa mi lj
ka
nn s det hä r
ns ke jag kä nn er an no rlu
Ha lla nd. Hä r fi nn s så m
nda, oc h det är det som
ån ga va lm öjl igh et er oc
är
h
så bra m ed
m an be hö ve r ege ntligen
lan ds bygde ns lu gn. Det
in te vä lja m ell an sta de
är så nä ra til l al lt att m
ns pu ls oc h
an ka n få bå da de larna
.
På m ån dag bö rja r jag mi
tt nya job b. Vi ha r ko mm
it öv ere ns om att jag sk
att Ta rza n in te be hö ve
a arb et a he mi från två da
r va ra på hu nd da gis et
ga r i vec ka n så
va
rje
jag få r an vä ndni ng för
da g. Job bet ve rka r jätt es
mi n utbil dn in g oc h mi
pä nn an de oc h det kä nn
na
s än
erfare nh et er, som att de
sk a job ba i ett tea m m ed
vi ll ta til lva ra på det som tli gen som
en kil le som het er Ah me
d
är jag. Jag
oc h en äld re kv in na som
pe ns ion är sedan fl era år
het er In ga-Britt a. Ho n är
m en det hä r m ed åld er
är
ege
tek ni ke n oc h sk a fu ng
ju in te så vi kt igt län gre
ntligen
era som mi n m en tor för
. Ho n ka n al lt om de n ny
sta tid en.
a in tersp ac eNä r ni ko mm er oc h hä lsa
r på sk a jag vi sa er bå de
mi tt job b oc h om giv ni ng
hä r fi nn s m ån ga sp än
na nd e hi ﬆ ori sk a pl atser
arn a hä r om kri ng. Be rätt
a för pa pp a att
att
symfon iorkester oc h det
upp leva oc h ett fa ntas
tis kt ku ltu rli v. Gran nb
nya sn ab btå get til l Kö pe
yn
nh
ha r en ege n
am n oc h Os lo sta nn ar
hi nn er m ed en tu r. Oc h
al ld eles ru nt hö rn et, så
så sk a jag bjud a er på lax
vi
ka
pu
Det är m yck et ha llä nd
ns ke
dd in g m ed sk ira t sm ör
sk m at på restau ran ger
oc h pe pp arrot på kva rte
na hä r oc h ni ko mm er
rsk
rog
en.
att äls ka de n!
Det kä nn s som jag ha r
hi tt at mi n liv sp la ts, m
am ma. Ja, ren t av de n
bä sta liv sp la tse n! Kram
!
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STRATEGIERNA

15 strategier för att uppnå visionen
I en bred dialog med kommunerna och landstinget, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter i länet
samt näringslivets organisationer har vi prioriterat 15 strategier som är särskilt kraftfulla för att förverkliga
visionen om Bästa livsplatsen.

Bra boende- och stadsmiljöer, en levande landsbygd och ett
rikt kulturliv som skapar många mötesplatser och möjligheter
till upplevelser är viktiga strategier för den del av visionen
som handlar om att förverkliga bodrömmar.

Stimulera entreprenörskap och innovationer, skapa balans
mellan näringsliv och utbildning samt att göra mångfalden
till en tillgång är viktiga strategier för den del av visionen
som handlar om att bygga företag med kunskap.

Ledarskap och strategiska allianser är viktiga förutsättningar
för att utveckla ett samarbete i Halland och med omvärlden
för att förverkliga den del av visionen som handlar om att
skapa fördelar av läget.

En god miljö, tillgänglighet, bra välfärdsservice, en frisk
befolkning, ett jämställt samhälle och hög tillgänglighet
är nödvändiga och grundläggande förutsättningar för att
Halland ska bli den bästa livsplatsen.
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Hä
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• Bästa boendemiljöerna
• Attraktiva stadsmiljöer
• Attraktiv landsbygd
• Kulturens kraft

Hä

g g er v
r by

i företag med ku

n sk
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r vi fördelar a
vl

• Balans mellan näringsliv och utbildning

• Strategiska allianser

• Mångfalden som tillgång

• Ledarskap

äg

et

• Entreprenörskap och innovationer

pa
ka

• Bilden av Halland

G

ru

lä
nd

g g a nd

e för ut sät

t ni n

• God hälsa

ga

r

• En god miljö
• God välfärdsservice
• Ett jämställt Halland
Tillgänglighet
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Grundläggande förutsättningar
I Halland finns starka samband mellan den goda livsmiljön och regionens utveckling. I vår strategi är
god hälsa, bra miljö, god välfärd, jämställdhet mellan kvinnor och män och hög tillgänglighet viktiga
förutsättningar för att vi ska nå vår vision för Halland – Bästa livsplatsen.
Förbättra den goda hälsan i Halland

Skapa ett jämställt Halland

Hälsan i Halland är bra, men vi strävar efter en ännu bättre
och mer jämlik hälsa. Detta uppnår vi genom ökad delaktighet, bättre uppväxtvillkor, bättre livsmiljöer och hälsosammare levnadsvanor. Genom regional och lokal samverkan
kan hälsoutvecklingen i länet påverkas positivt. Kommunernas och landstingets gemensamma folkhälsopolicy ska ligga
till grund för folkhälsoarbetet. Hälso- och sjukvården har en
viktig roll i arbetet med att öka befolkningens kunskaper om
den egna hälsan. Halland ska vara en föregångare i arbetet
för en bättre hälsa.

Vi ska skapa jämställda förhållanden som innebär samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och
män inom livets alla områden. Det gör vi genom att öka
kunskapen om kvinnors och mäns ojämlika inflytande,
förutsättningar och villkor. För att uppnå ett jämställt
Halland krävs att både kvinnor och män sätter sig in i
problemen och engagerar sig i det dagliga arbetet. Vi ska
utveckla jämställdhetsarbetet i alla verksamheter. Halland
ska vara en föregångare i arbetet för jämställdhet mellan
män och kvinnor.

Vårda den halländska miljön

Öka Hallands tillgänglighet

Miljöbelastningen på Halland är stor. Följderna av försurning och övergödning kan på sikt bli ett hot mot Hallands
goda livskvalitet och attraktionsvärde. Vi ska genom ett
bra miljöarbete lägga grunden för en långsiktigt positiv
utveckling. Halland ska vara en föregångare i arbetet för en
ekologiskt hållbar utveckling.

Genom ett gynnsamt geografiskt läge och bra kommunikationer har Halland en tillgänglighet som är unik för Sverige.
Halland har som del av det tätbefolkade sydvästra Sverige
stor möjlighet att skapa trafiksystem med mycket hög kvalitet. Med bra vägar, järnvägar, hamnar, modern flygplats och
bra kollektivtrafik ska vi öka utbytet mellan de halländska
kommunerna och med omvärlden. I arbetet för ett attraktivt
Halland spelar också informationstekniken en central roll.
IT ska underlätta för människor att bo och verka i hela Halland. Det ska finnas lika möjligheter till distansutbildning
oavsett var man bor och företagens verksamhet ska underlättas genom höga överföringshastigheter. Härigenom kan vi
utveckla hela Halland och stärka hallänningarnas och företagens omvärldsrelationer. Halland ska vara en föregångare i
användningen av IT som en utvecklingsresurs.

Utveckla Hallands välfärdsservice
Bra vård, skola och omsorg är viktigt för ett attraktivt Halland. För den enskilde är det viktigt att känna trygghet och
tilltro till våra välfärdssystem. För att långsiktigt kunna
hålla kvalitén krävs ett ständigt pågående utvecklingsarbete.
Vi ska utveckla samverkan inom och utom regionen samt
mellan offentlig och privat verksamhet. Halland ska vara en
föregångare i arbetet med att utveckla välfärden.
16

”

Våra sjukhus heter friskhus = satsar på hälsa och friskvård
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Strategier för ”Här förverkligar vi bodrömmar”
4 STRATEGI
Vi ska förverkliga människors bodrömmar genom att vårda och utveckla våra boende- och
stadsmiljöer. Vi ska satsa på kultur som skapar många mötesplatser och möjligheter till
upplevelser. Det ska vara livskvalitet att bo i Halland.
VI SKA: 4 Skapa de bästa boendemiljöerna
4 Vårda och utveckla vår livskraftiga landsbygd
4 Vårda och utveckla våra attraktiva stadsmiljöer
4 Förstärka kulturens kraft

4
4 VISIONEN
Alla kan hitta sin oas, nära havet, i det öppna landskapet,
vid skogen, nära insjön eller i den levande staden. Affärer,
service och kultur. Det är nära till allt – överallt.
Halland har år 2020 en unik kombination av stad och landsbygd med utmärkta och
varierande boendemiljöer, där alla oavsett livsstil kan förverkliga just sin bodröm.
Småskalighetens trygghet och närhet mellan människor kombineras med en mångfald
av livsstilar. Alla hittar sin plats att leva. Städerna växer och moderniseras utan att förlora
sin charm. Landsbygden är levande och de som vill bo på landet kan göra det. Sammantaget skapar detta utomordentligt goda och eftertraktade boendemiljöer. I Halland kan
man ha en urban livsstil även om man bor på landet och där njuter av naturens rytm. Det
är nära till allt – överallt. Det är tryggt att bo i Halland. Vi ser och bryr oss om varandra.
18
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4 Strategi för att skapa de bästa
boendemiljöerna

4 Strategi för att vårda och utveckla vår
livskraftiga landsbygd

Bakgrund

Bakgrund

Människors val av boende styrs alltmer av önskan om en god
livsmiljö, i vid mening, och allt mindre av arbetsplatsernas
lokalisering. Bra boendemiljöer får därför allt större betydelse för en regions attraktionskraft. Det är viktigt att kunna
erbjuda ett varierat utbud, som tilltalar alla människor
oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar eller livsstil. Halland har redan idag attraktiva boendemiljöer, som
betyder mycket för länets utveckling, men bostadsbristen
ökar. Framför allt är det brist på mindre, billiga och centralt
belägna hyreslägenheter.

Befolkningsökningen i Halland är koncentrerad till kustområdet, medan inlandet har haft en sämre utveckling. Jämfört
med övriga delar av landet har Hallands landsbygd dock en
förhållandevis god utveckling. En levande landsbygd är viktigt
för ett attraktivt Halland. Det finns ett ömsesidigt beroende
mellan stad och landsbygd. Ju fler delar av regionen som
utvecklas positivt desto bättre blir det samlade resultatet.
Strategi
Vi ska ta till vara och utveckla de resurser i form av företagande, natur och kultur som finns på landsbygden.

Strategi
Vi ska medvetet arbeta med att skapa boendemiljöer som
tillgodoser olika människors behov. Miljöerna ska erbjuda
hög kvalitet och förena viktiga funktioner som service,
möjligheter till ett rikt fritidsliv, kollektivtrafik och andra
kommunikationer. Boendemiljöerna i Halland ska underlätta närheten mellan människor och ge utrymme för en
mångfald av livsstilar. Bostadsbyggandet ska präglas av
småskalighetens trygghet.

Vi ska stimulera inlandets utveckling genom att skapa
attraktiva boendemiljöer, utformade utifrån lokala förutsättningar.
Vi ska ha en landsbygd som ökar Hallands attraktivitet som
lokaliseringsområde för såväl boende som näringsliv och
ta tillvara den tillgång som landsbygden är för turism och
rekreation.

Det ska finnas plats och resurser för nytänkande, som blir en
förebild och inspirationskälla.
Vi ska göra Halland till en unik region för boende.
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Nya pendlingsmöjligheter gör att vi idag kan
bo var vi vill i Halland och ändå bo centralt.

STRATEGIERNA

4 Strategi för att vårda och utveckla våra
attraktiva stadsmiljöer

4 Strategi för att förstärka kulturens kraft

Bakgrund

Bakgrund

Hallands städer har genuina, attraktiva stadskärnor med
välbevarad historisk atmosfär. Städerna är viktiga för boende, företagsamhet, service och upplevelser för hela regionen.
Lika viktig är stadens roll som mötesplats med kaféer, parker,
torghandel, bibliotek, museer, biografer och restauranger.
Här möts människor med olika bakgrund, ålder och livsstil.
En dynamisk stad präglas av mångfald.

Kulturen har en stor betydelse för regional utveckling och
identitet. Genom att stärka kulturens kraft i Halland ökar
också attraktionskraften i boende- och stadsmiljöer. Människors kreativitet ökar och fungerar som en drivkraft för
nya idéer och handlingar. Ett rikt kulturliv stärker gemenskapen, vitaliserar demokratin, gynnar folkhälsan och
medverkar till en god livsmiljö.

Strategi

Strategi

Vi måste ständigt möta nya krav på olika typer av bostäder,
arbetsplatser, handel, service och upplevelser. Vi ska utveckla
städerna utan att de förlorar sin charm och sin småstadskänsla samt utveckla stadskärnornas attraktionskraft för
boende och besökare.

Vi ska värna, vårda, utveckla och använda vårt kulturarv
genom att ge kulturen en central position i vår livsmiljö.
Det ska finnas mötesplatser som är tillgängliga för alla och
som inbjuder till att skapa, uttrycka sig och till att uppleva
kulturens olika yttringar.

Vi ska ta till vara det unika i att samtliga städer i Halland
kan utnyttja kust och vattendrag för att skapa attraktiva
miljöer och upplevelser.

Vi ska medverka till förnyelse av kulturlivet. Vi är öppna för
impulser och inflöden av nya idéer från exempelvis etniska
minoriteter, ungdomar eller utbyten över region- och nationsgränser.
Vi ska underlätta för kulturarbetare att bo och verka i Halland och medverka till att de kulturbaserade näringarna kan
spela en viktigare roll, också ekonomiskt.
Vi ska utveckla samarbetsformer för att kulturinstitutioner,
föreningsliv och marknadens aktörer tillsammans ska kunna
svara för ett ökat och mångsidigt kulturutbud i hela Halland.
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2020 är jag 52 år gammal. Mina barn är i det närmaste vuxna. Då vill jag
att vi och barnen ska ha ett rent, vackert Halland med ett blomstrande
kulturliv att njuta av. Profilera Halland med att våga satsa på kultur!

STRATEGIERNA

Strategier för ”Här bygger vi företag med kunskap”
4 STRATEGI
Vi ska bygga företag med kunskap. Vi ska skapa kreativa miljöer för företagsutveckling, göra
mångfalden till en tillgång och arbeta strategiskt med att skapa goda förutsättningar för ett
näringsliv i utveckling.
VI SKA: 4 Stimulera entreprenörskap, innovationer och tillväxtområden
4 Skapa balans mellan näringsliv och utbildning
4 Göra mångfalden till en tillgång

4 4
4 VISIONEN
Mångfald av kunskap och erfarenheter skapar kreativa miljöer
som sjuder av idéer. Idéer blir till företag.
I Halland finns år 2020 en mångfald av kunskap och erfarenheter. Mångfalden ses
som en stor tillgång och alstrar kreativa miljöer som sjuder av idéer. Vi tar tillvara
på alla människors lust att lära nytt under hela livet. Den lusten växer i ett berikande samspel mellan individer, utbildningar och arbetsliv. Det råder ett kreativt
klimat som bejakar nytänkande. Idéer blir till företag. Här trivs ett dynamiskt och
framgångsrikt näringsliv. Grunden är kunskap, kunskap för förnyelse.
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STRATEGIERNA

4 Strategi för att stimulera entreprenörskap,
innovationer och tillväxtområden
Bakgrund

Bakgrund

Hallands näringsliv domineras av småföretag. Dessa är
framgångsrika och har i allmänhet god lönsamhet. Näringslivet präglas av högt nyföretagande och hallänningarna har
en positiv inställning till entreprenörskap. Samtidigt kännetecknas de små företagen ofta av lågt teknik- och kunskapsinnehåll. Den ökande konkurrensen ställer krav på förnyelse.
I regionen växer befolkningen mer än arbetsmarknaden.
Det är av stor betydelse för Hallands attraktionsförmåga
att näringslivet förnyas och utvecklas så att det ges plats
för den mångfald av kompetens som finns i befolkningen.
Arbetsmarknadens attraktivitet gynnas också av att Halland
erbjuder goda arbetsplatser.

Näringslivet i Halland har en ganska låg utbildningsnivå,
särskilt inom industrin och bland de mindre företagen.
Bristen på rätt utbildad arbetskraft är det största hindret för
tillväxt i de halländska företagen.

Strategi
Vi ska stimulera entreprenörskap och nyföretagande. I
skolan och arbetslivet ska vi främja kreativiteten – att både
finna nya idéer och få dem förverkligade. Tillsammans med
en högklassig rådgivning och en effektiv kapitalförsörjning
skapar vi fler och växande företag.
Ett ökat kunskapsinnehåll och innovationer är våra viktigaste konkurrensmedel. Därför stimulerar vi samverkan
mellan företag, kunskapsproducenter och aktörer som driver
utveckling. För att få bästa möjliga resultat fokuserar vi på
tillväxtområden där Halland har naturliga förutsättningar,
samverkande företag, kontakter med universitet/högskolor
och ett engagemang från offentliga organisationer. Våra
tillväxtområden är hälsoteknik, upplevelsenäring, livsmedel,
miljö/energi, logistik, handel och papper/tryck/media.
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4 Strategi för att skapa balans mellan
näringsliv och utbildning

Strategi
Vi ska verka för att utbildningssystemet skapar goda förutsättningar för entreprenörskap och näringslivsutveckling.
Förmåga till kreativ problemlösning blir allt viktigare för
såväl företag som anställda.
För att företagen ska kunna växa arbetar vi för att de ska
ha tillgång till rätt utbildad och kompetent arbetskraft.
Det krävs ett kontinuerligt samspel mellan utbildning och
företag för att utveckla vår arbetsmarknad och göra den mer
attraktiv.

STRATEGIERNA

4 Strategi för att göra mångfalden till
en tillgång
Bakgrund
Befolkningen präglas alltmer av mångfald med många olika
etniska, kulturella eller religiösa tillhörigheter. Ökad mångfald kan leda till ökad segregering och sociala problem, men
rätt hanterad skapar mångfald en kreativ, öppen miljö som
är attraktiv för alla.
Strategi
Hallands attraktivitet ska öka genom att vi tar till vara
mångfalden. Människornas samlade erfarenheter och
kompetenser skapar ett socialt och ekonomiskt väl utvecklat
samhälle. Vi ska medvetet öka toleransen, bryta mönster och
dra nytta av individers olikheter för att gynna kreativiteten.
Genom att bejaka mångfalden bryter vi traditionella mönster
och stimulerar förmågan till nytänkande. Näringslivet
främjas av att vi tar till vara människors olikheter. Genom
att satsa på att göra mångfalden till en tillgång utvecklas
företagen och vi får en bredare kompetens hos arbetskraften.
Att bejaka mångfalden och se den som en drivkraft för ekonomisk utveckling är en framgångsfaktor.
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Många företag står i kö för att etablera sig. Halland kan nu också
stoltsera med ett av Sveriges mest eftertraktade universitet.

STRATEGIERNA

Strategier för ”Här skapar vi fördelar av läget”
4 STRATEGI
Vi ska skapa fördelar av att vi ligger mitt i ett starkt utvecklingsstråk.
Med strategiska allianser och ledarskap ska vi dra mesta möjliga nytta av vårt läge.
VI SKA: 4 Skapa strategiska allianser
4 Utveckla ledarskap
4 Stärka bilden av Halland

4 4
4 VISIONEN
Halland, ett kraftfält mellan två större tillväxtregioner.
Nära kontinenten. Vår goda utveckling skapas i samspel
med andra – i när och fjärran.
Halland är en stark region som aktivt samspelar med andra regioner, nationellt och
internationellt. Den mentala bilden hos hallänningarna år 2020 är att vi är en del
i en stor region som omfattar storstads-områden i sydvästra Sverige, Danmark och
delar av kontinenten. Bor man i Halland har man genom goda kommunikationer
tillgång till ett stort utbud av kultur, service och arbetsplatser. Är man företagare
utnyttjar man närheten till stora marknader för affärer och möjligheter att rekrytera
arbetskraft. Halland drar nytta av sitt läge. Vår goda utveckling skapas i samspel
med andra – i när och fjärran.
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STRATEGIERNA

4 Strategi för att skapa strategiska allianser
Bakgrund

Bakgrund

Vi lever i en tid som präglas av internationalisering och globalisering. Detta leder till en ökad rörlighet bland individer och
hos kapital, företag, varor och tjänster. Halland har ett mycket
bra geografiskt läge. Kanske är vårt läge den största strategiska
tillgången vi har. Ibland uttrycker vi att vi finns mitt emellan
de båda tillväxtområdena Göteborgsregionen och Öresundsregionen. Ett korrektare och mer sanningsenligt sätt att
uttrycka samma sak är att vi är en del av såväl Västsverige som
Sydsverige. Den mentala bilden bör snarare vara att Halland
är en del av två tillväxtområden, inte att vi är mitt emellan.
En viktig del av vår strategi blir därför att dra mesta möjliga
fördelar av vårt läge. Detta kan ske på många olika sätt och
inom många olika områden. En viktig konkurrensfördel
vid t ex företagsetableringar är närhet. Vi finns nära såväl
Öresund som Göteborg. Vi ligger relativt nära såväl den
västeuropeiska marknaden som den östeuropeiska.

Komplexiteten i regionalt utvecklingsarbete är stor. Många
aktörer med olika roller deltar. Ledarskap på olika nivåer
krävs för att bilda och driva allianser mellan viktiga aktörer
och för att kunna genomföra strategin. Ledarskap kan se ut
på olika sätt och finnas på lokal eller regional nivå beroende
på vilka frågor som behandlas.

Strategi
Vi ska dra nytta av vårt läge genom att samarbeta över gränser
och öppna oss ännu mer mot omvärlden. Halland är beroende av att samarbetet över länsgränsen utvecklas. Länsgränsen
får inte i något sammanhang utgöra hinder för funktionella
lösningar oavsett om det handlar om planeringen av välfärdssystemen eller arbetet för en högre tillväxt. Region Hallands
politiska samarbete sker mest söderut. Att finna samarbetsformer även norrut blir därför en prioriterad fråga. Vi ska
även förbättra våra kontakter och våra allianser med beslutsfattare på den nationella arenan; riksdag och regering,
myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting.
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4 Strategi för att utveckla ledarskap

Strategi
Det är en stor utmaning att förverkliga en regional utvecklingsstrategi. En viktig uppgift är att identifiera samarbetsparter och utveckla arenor för samverkan för att mobilisera
de krafter som krävs för att genomföra strategin.
Region Halland har en viktig roll i att initiera och driva samverkansprojekt på regional nivå och samordna genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regionförbundet
har också ett företrädarskap i förhållande till staten.

”

Utnyttja läget av länet.
Tänk Göteborg – Halland – Malmö – Köpenhamn!
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STRATEGIERNA

4 Strategi för att stärka bilden av Halland
Bakgrund
Hallands utveckling under de senaste 50 åren har inte bara
inneburit att folkmängden blivit större. Utvecklingen har
även lett till att befolkningens sammansättning har förändrats och till att Halland idag har etablerat sig som en av de
regioner som har bäst ekonomisk utveckling. Halland har
idag helt andra utvecklingsförutsättningar än länet hade för
50 år sedan. Trots detta är en vanlig bild av Halland att det
är en liten landsbygdsregion med låg utbildningsnivå och
låga inkomster.
Strategi
Det är dags att förändra bilden av Halland. Det gäller både
omvärldens bild av Halland och vår egen syn på den region vi
lever i. Detta ska vi göra genom att konsekvent sprida positiv
information om Halland i vår egen verksamhet, i media och
på Internet.
Vi ska göra Halland känt som DEN BÄSTA LIVSPLATSEN!
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Olika människor, olika hårfärger, olika nationaliteter. Alla lever nu tillsammans
i ett samhälle där vi tillsammans sett till att skillnaderna suddats ut. De är inte
helt borta, men det är bara positivt. Skillnaderna är bra om man bara kan få
förståelse för vad andra människor gått igenom på deras egna färd genom livet.
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PROCESSEN BAKOM

Så har vi arbetat
Regional utveckling handlar väldigt mycket om samverkan
kring gemensamma visioner, strategier och handlingsprogram. För att den regionala utvecklingsstrategin ska få
genomslagskraft måste den därför tas fram i bred samverkan mellan olika parter. Viktiga aktörer är kommunerna
och landstinget, länsstyrelsen, högskolan och andra statliga
myndigheter, näringslivet, föreningar, organisationer och
individer.
Delaktighet är en viktig framgångsfaktor. När vi stod inför
uppgiften att starta arbetet med regional utvecklingsstrategi
kände vi att den stora utmaningen var att få ett brett engagemang och djup delaktighet i arbetet. Vi ville engagera så
många hallänningar som möjligt och inte begränsa delaktigheten till företrädare för den offentliga sektorn, näringslivet,
organisationer och föreningar i Halland. Detta krävde ett
arbetssätt, som skapade öppenhet och möjligheter till en
bred dialog. Arbetssättet illustreras av följande figur:
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4Omvärldsanalys med scenarier
I en allt mer internationaliserad och globaliserad värld ökar
omvärldens betydelse för Hallands framtid. Förändringar
i omvärlden påverkar vår egen verksamhet, medan vi i vår
tur har mycket små möjligheter att påverka omvärlden. I en
omvärldsanalys utgår man från långsiktiga förändringar.
Omvärldsanalysen ger oss förståelse för hur framtiden kan
utvecklas. Utifrån omvärldsanalysen har vi skapat fyra scenarier. Med hjälp av scenarierna kan vi tänka oss in i hur det
skulle kunna se ut i framtiden. Man kan säga att framtidsbilderna ger oss vägledning om vad vi bör göra.

4Så skapade vi scenarierna
Den omvärldsanalys som ligger till grund för vår vision
och strategi startade med en analys av vilka trender som
påverkar Hallands utveckling på lång sikt. Vi identifierade
20 övergripande trender med stor betydelse för Hallands
framtid. Med hjälp av dessa trender har vi beskrivit fyra
olika framtider, scenarier, för Halland. De två viktigaste
frågorna bakom dessa scenarier har varit hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas och vilka värderingar och livsstilar som kommer att styra människors val av boende.

PROCESSEN BAKOM

4Vision
Scenarierna beskriver både önskvärda och inte önskvärda
framtider, både möjligheter och hot. Detta ger oss ett utomordentligt underlag för att diskutera frågan om hur vi vill
att framtiden ska se ut. En vision beskriver den framtid vi
önskar oss.

4Strategier
Strategier beskriver vad vi ska göra för att förverkliga visionen. Bra strategier måste dessutom ta hänsyn till hur omvärlden påverkar oss och vilka kompetenser och tillgångar vi
har för att genomföra våra strategier.

4Så skapade vi strategierna
4Så skapade vi visionen
I början av februari 2004 påbörjades arbetet med visionen
– hur vi vill att Halland ska se ut år 2020. Eftersom vi var
övertygade om att det finns ett intresse bland hallänningarna för att vara med om att forma en vision för Halland
hade vi en hög ambitionsnivå när det gällde delaktighet. Vi
ville få så många hallänningar som möjligt att bidra med
sin vision av Halland 2020.

Strategierna har utvecklats i en bred dialog med kommunerna och landstinget, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter i länet samt näringslivets organisationer. Resultatet
blev ett stort antal förslag till strategier, som bearbetats och
sammanfattats i 15 strategier. Det är nu dessa som vi ska
satsa på för att förverkliga visionen om Bästa livsplatsen.

Vid fullmäktigesammanträden och föreningsmöten, på
bibliotek och andra mötesplatser har vi träffat cirka 2 100
hallänningar i samtal om framtiden med de fyra scenarierna som grund. Via Internetportalen ”Lunarstorm” har vi
erbjudit halländska ungdomar att ge oss sina visioner. Vi
vet att cirka 1 200 ungdomar ” klickat” på vårt vykort där.
Sammanlagt har vi fått tillbaka ganska exakt 1 000 vykort
med visioner. Eftersom vi ibland organiserade grupparbeten
vet vi att det är fler än 1 000 personer som bidragit med
sina tankar om framtiden.
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PROCESSEN BAKOM

De fyra scenarierna
Den omvärldsanalys som ligger till grund för strategiarbetet sammanfattas i fyra scenarier, som beskriver hur Halland
kan se ut år 2020. Scenarierna ger oss olika bilder, både bra och mindre bra, och hjälper oss att fundera över hur vi vill
att framtiden ska se ut – vår vision.

Stadens puls

Arbetsmarknadens

LandsvägN
•
•
•
•
•

Svag befolkningsökning, ökad andel äldre
Industriell tillbakagång
Problem med hållbar utveckling
Svårt att finansiera offentlig service
Satsning på kommunikationer för pendling
– regionförstoring
• Stor obalans på arbetsmarknaden
• Halland utvecklas mot en sovregion
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• Positiv befolkningsutveckling i städerna
och utmed kusten
• Många nya tjänsteföretag i städerna
• Medveten satsning på hållbar utveckling
• God kvalitet på offentlig service
• God infrastruktur
• God balans på arbetsmarknaden
• Enfrågefokuserat samhällsengagemang

utveckling
värderingar

p

p

Tradition

Livsstilar och

Stagnerande befolkningsutveckling
Tillverkningsinriktat näringsliv
Miljöfrågorna hanteras passivt
Svårt finansiera offentlig service,
kvalitetsproblem
• Goda kommunikationer i nord-sydlig riktning
• Bristande balans på arbetsmarknaden

EsplanadN

Naturens rytm

p

•
•
•
•

p

FörbifartN

HjärnvägN
• Starkt positiv befolkningsutveckling
• Kunskapsintensivt näringsliv
• Exploatering av kust- och strandnära områden
för bostäder
• God offentlig service
• Väl utbyggd fysisk och virtuell infrastruktur
• God balans på arbetsmarknaden
• God balans mellan kust och inland

Förnyelse

”

Jag ser ett samspel av skogar, åkrar och städer. Ser ett mer beslutet
folk som vill att naturen alltid ska finnas. Jag ser fortfarande den lite
”bonniga” stilen i samhället, men samtidigt ett modernt samhälle.
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• Kungsbacka

• Varberg
• Hyltebruk
• Falkenberg
• Halmstad
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Är det nått vi vill ändra på så får vi göra det nu, inte om 20 år,
för då har alla ungdomar som idag har förslag blivit gamla
och gör precis som dem som är i den åldern idag.
Så jag säger bara: Vill du nått så gör det!

Box 538, 301 80 Halmstad
Besöksadress: Kristian IV:s väg 1
Tel 035-17 98 00
Fax 035-17 98 98
www.regionhalland.se
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