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Regionstyrelsen

Beslutsunderlag Antagande av regional
utvecklingsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 anta regional utvecklingsstrategi för Halland 2021 – 2035.
Sammanfattning
Förslaget på regional utvecklingsstrategi för Halland 2021 - 2035 (RUS) har
arbetats fram i en bred process med hög delaktighet från kommuner, idéburen
sektor, myndigheter, näringsliv, akademi samt enskilda hallänningar (med
fokus på barn och unga). Ett förslag på strategi har varit på remiss mellan 15
september och 20 december 2020 och 50 remissvar har inkommit.
Remissvaren bekräftar att innehållet är relevant för det fortsatta gemensamma
samhällsutvecklingsarbetet, och att delaktighetsprocessen har uppskattats.
Genom remissyttrandena har även ett antal förbättringsområden framkommit,
både gällande sakområden och gällande förbättringar för övergripande
tydlighet och användbarhet som har inarbetats i strategin.
Bakgrund
Den regionala utvecklingsstrategin visar en övergripande riktning och
vägledning för den regionala samhällsutveckling och ska arbetas fram av
regionalt utvecklingsansvarig aktör i enlighet med förordningen (2017:583) om
regionalt utvecklingsarbete. RUS:en omfattar tre centrala strategier som på
kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån RUS:ens riktning.
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Dessa är Tillväxtstrategi för Halland, Hälso- och sjukvårdsstrategi samt
Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för andra
genomförandeplaner, program och strategier som påverkar Hallands
utveckling.
Då strategin påverkar många sektorer och aktörer under en lång tidsperiod
föregås antagandet av strategin av en lång och bred delaktighetsprocess.
Denna process har baserats på analyserna ”På Väg” och ”Från vaggan till
graven” från 2019 och har genomförts med hjälp av informationsmöten,
dialoger, enkäter, samt en remissprocess där både formella yttrande,
dialogsammanställningar samt enkätsvar från Hallandspanelen togs in som
inspel för att underlätta ett brett deltagande.
Förändringar efter remiss
Nedan beskrivs de större ändringar som är genomförda:
 Ökat fokus på miljö- och klimatfrågor, på kultur, bildning och
föreningsliv, på barn och ungas förutsättningar, samt på
digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 Tydliggörande av folkhälsans roll för samhällsutvecklingen i ett
helhetsperspektiv
 Synliggörande av bostäder roll som verktyg för samhällsutveckling
 Arbeten med strukturering, rubricering och kondensering för att
förenkla läsning och förståelse av dokumentet i sin helhet
 Tillagt avsnitt om genomförande, uppföljning och utvärdering
Konsekvensbeskrivning
Hallands långsiktiga vision om att vara den Bästa livsplatsen ska år 2035
innebära att alla i Halland ges möjligheten att skapa sig sin bästa livsplats här,
och att Halland ska utvecklas så att det liv som levs här nu bidrar till att ge
kommande generationer fortsatt möjlighet till ett gott liv.
En viktig del i detta arbete är att göra Halland mer jämställt och jämlikt. Det
halländska samhället präglas idag av ojämställda och ojämlika villkor där
faktorer som kön, etnisk härkomst, sexuell läggning etc. lett till sårbarhet för
vissa grupper. Exempelvis har kvinnor fortfarande huvudansvaret för hem
och barn. Det tillsammans med en könssegregerad arbetsmarknad i Halland
har skapat de högsta inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män i riket och
ett ekonomiskt beroende för kvinnorna.
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Den regionala utvecklingsstrategin syftar till att synliggöra nuläget och
presentera ett antal övergripande åtgärder och principer som kommer att bidra
till att göra Halland till den Bästa livsplatsen på ett långsiktigt jämställt, jämlikt
och hållbart sätt.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Den regionala utvecklingsstrategin medför inte några omedelbara kostnader.
Strategin ligger till grund för regionens arbete under en lång tidsperiod i syfte
att stärka regionens attraktivitet. Som sådan kommer strategin verka styrande
på regionens investeringar och prioriteringar och ha påverkan både på
intäktssidan och på utgiftssidan.
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