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1. Sammanfattning - svensk version

a) Potentiella samarbetsområden: (beskriv potentiella 
samarbetsområden och hur dessa relaterar till aktuella problem och 
utmaningar för kommunala institutioner hos samarbetsparten): 

I november 2012 deltog kommunstyrelsens ordförande i Västerås 
stad i egenskap av ordförande för Västmanlands Kommuner och 
Landsting i en resa till Shandong-provinsen anordnad av 
landshövdingen i Västmanlands län. Resan hade fokus på 
näringslivsutveckling och skulle ge ökad kännedom om respektive 
region.  

Efter resan har representanter från Västerås stad och staden Jinan 
beslutat att utveckla och konkretisera samarbetet genom 
näringslivsutveckling för att åstadkomma hållbar samhällsutveckling. 

Som kommun ska allt vi gör bidra till en hållbar utveckling där vi 
minimerar klimatpåverkan och minskar miljöpåverkan genom att 
minska CO2-utsläpp, öka energieffektivitet, öka förnybar energi, öka 
social integration och sysselsättning. Dessa globala 
samhällsutmaningar är stora och måste lösas. 

Hållbar utveckling utifrån näringslivsfokus har därför definierats som 
ett samarbetsområde mellan städerna. Globala samhällsutmaningar 
ger en ram för att hitta minsta gemensamma nämnare för potentiella 
projekt där städerna synliggör näringslivets smarta hållbara 
innovationer, miljö- och tekniklösningar, hälsotekniklösningar, 
lösningar för integration och ökad samhällsnytta. 

b) Mål för partnerskapet på lång sikt (beskriv kortfattat hur ett 
samarbete mellan parterna skulle kunna bidra till 
fattigdomsbekämpning): 

Den starka tillväxten och stora förflyttningar mellan landsbygd och 
stad har varit avgörande pusselbitar i Kinas utveckling till att bli en av 
världens största ekonomier. Men den snabba utvecklingen behöver 
också miljömässigt och socialt hållbara lösningar. Ett partnerskap 
mellan provinshuvudstaden Jinan och Västerås stad ökar 
förutsättningar. Västerås stad har ett starkt näringsliv som kan bidra 
med lösningar. Mål för partnerskapet på sikt är därmed att genom 
hållbara lösningar och bättre affärsmodeller undvika miljöförstöring, 
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negativa effekter från klimatförändringar och social utestängning som 
i sin tur bidrar till fattigdomsbekämpning. 

c) Mål för partnerskapet på kort sikt (beskriv kortfattat hur ett 
samarbete mellan partnerna skulle bidra till ett stärkande av den 
lokala myndighetens kapacitet i samarbetslandet): 

På kort sikt etableras ett partnerskap mellan Västerås stad och Jinan 
där affärsmodeller kan diskuteras utifrån kommunens 
ansvarsområden och hållbar samhällsutveckling. Via partnerskapet 
synliggörs miljö- och klimatsmart teknik, hälsoteknik, lösningar som 
tar hänsyn till sociala förhållanden och uthållig stadsutveckling.  

Genom att samarbetet utgår från kommuners ansvarsområden och 
hållbar samhällsutveckling skapas en legitimitet för lösningarna som 
ingår i en större helhet. Framtida projekt skulle kunna forma 
plattformar inom olika branscher eller utifrån olika perspektiv som 

det miljömässiga eller det sociala. Kunskapen finns men inte 
arenorna. 

2. Sammanfattning - engelsk version

a) Potential areas of cooperation: (Describe the potential areas of 
cooperation and how these relate to current problems and challenges 
of the local government in the cooperation country): 

In November 2012 the Chairperson of the City Executive Committee 
in the City of Västerås participated in a trip to the Shandong-province 
in China arranged by the Governor of the County Västmanland. Focus 
of the trip was business community development and increased 
knowledge of the regions, respectively. 

After the trip representatives from the City of Västerås and the City of 
Jinan have decided to develop and concretize cooperation within 
business community development to achieve sustainable 
development. 

As a municipality, everything we do have to contribute to sustainable 
development in which we minimize the environmental impact and 
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reduce environmental impact by reducing CO2-emissions, increase 
energy efficiency, increase renewable energy, increase social 
inclusion and employment. These global societal challenges are huge 
and must be solved. 

Sustainable development based on industry focus, has therefore been 
defined as an area of cooperation between the cities. Global 
challenges facing society provides a framework to find the lowest 
common denominator for potential projects where the cities visualizes 
smart and sustainable solutions - environment and technology 
solutions, healthcare technology solutions, solutions for integration 
and greater social benefit - from the business community. 

b) Long term objectives of the partnership (Describe the ways in 
which cooperation between the partners could contribute to poverty 
reduction in the long term): 

The strong growth and large migrations between rural and urban 
areas has been crucial pieces of the puzzle in China ś development 
into one of the world ś largest economies. But the fast development 
also requires environmentally and socially sustainable solutions. A 
partnership between the provincial capital of Jinan and the City of 
Västerås increases the prerequisites and possibilities for such 
solutions. The City of Västerås has a strong business community that 
can provide solutions. Objectives of the partnership in the long term 
is thus through sustainable solutions and better business models to 
avoid environmental degradation, adverse effects of climate change 
and social exclusion, which in turn contributes to poverty reduction. 

c) Short term objectives of the partnership (Describe in short how the 
cooperation could contribute to the 
strengthening of the local government in the cooperation country): 

In the short term, a partnership between the City of Västerås and the 
City of Jinan will be established where business models can be 
discussed and developed from the municipality ś responsibility and 
sustainable development. Through the partnership, environmental 
and climate technologies, health technologies, solutions that take into 
account social and sustainable urban development, will be made 
visible. 

By a cooperation that are formed from areas of responsibility of a 
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municipality and sustainable development, legitimacy for the 
solutions that are part of a larger context are formed. Future projects 
could form these platforms within different industries or different 
perspectives as those of the environmental or social areas. 
Knowledge exists but not the arenas. 

3. Tidigare erfarenhet - internationellt utvecklingssamarbete 

a) Har den egna (svenska) kommunala organisationen någon tidigare 
erfarenhet vad gäller internationellt utvecklingssamarbete under de 
senaste 5-7 åren? Beskriv i så fall vilken: 

Västerås stad (organisationen) har sedan många år tillbaka aktivt 

arbetat med internationella frågor där vi tar till oss värdefull kunskap 
och erfarenhet från andra länder i Europa och från övriga delar av 
världen som ska gagna Västerås (orten). 

Sedan 2010 drivs ett kommunalt partnerskap inom avfallshantering 
som Västerås stad leder tillsammans med Gaborone City Council, 
Botswana och Vafab Miljö AB (Västerås och närliggande kommuners 
gemensamt ägda avfallsbolag). Dessutom deltar aktörer från 
Linköpings universitet i ett av projekten. 

Inom ramen för det kommunala partnerskapet har en s.k. Inception 
genomförts, redovisats och godkänts. Dessutom drivs en styrgrupp 
för partnerskapet: ”Management and coordination” samt ett första 

projekt ”Gaborone transfer and recycling station” under tre år från 
februari 2012. Styrgruppen för partnerskapet mellan Västerås stad 
och Gaborone City Council beslutade vid det senaste mötet i Västerås 
i september 2013 att ansöka om att utveckla och bredda 
partnerskapet.  

Hela partnerskapet har en stark lokal förankring i Gaborone, vilket 
blivit allt tydligare under partnerskapets utveckling. I Västerås stad 
och Vafab Miljö AB utvecklas verktyg för internationalisering internt 
inom våra respektive organisationer. Dessa kommer framöver ge 
Västerås en större trygghet och beredskap för hur våra respektive 
organisationer hanterar externt finansierade projekt, såsom 
partnerskapet, och samtidigt bidra till en större helhet med lokala 
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exempel. Verktygen byggs in i stadens internationella policy och 
riktlinjer som inom kort kommer tas upp för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Förutom deltagare i partnerskapet har kontakter etablerats med 
andra aktörer i Botswana under tiden som partnerskapet pågått: 
Botswana Innovation Hub, BALA, miljöministeriet i Gaborone, 
Business Sweden i Gaborone och Sveriges ambassadör i Sydafrika 
som också har ansvar för Botswana. 
Kontakter av relevans för partnerskapet, med egna kontakter i 
Botswana, finns även i Västerås: Sustainable Business Mälardalen, 
Business Sweden Mälardalen och Handelskammaren i Mälardalen 
samt i Stockholm: Botswanas ambassad. 

b) Beskriv vilken erfarenhet och kunskap som finns i den egna 
organisationen vad gäller att planera och driva konkreta 
resultatorienterade projekt: 

Västerås stad använder en projektstyrningsmodell som ger stöd för 
styrning genom att upprätthålla en god projektkultur och skapar 
ordning och reda genom en enhetlig struktur för projekt och dess 
olika faser. Modellen fungerar även som ett verktyg där process och 
beslutspunkter blir tydliga för att enklare hantera beslut i styrgrupp 
och i politiska organ som nämnder, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Västerås stad arbetar enligt en beställar-utförarmodell vilket bidrar 
till att organisationen har en mycket god vana att samverka, styra 
och beställa utifrån behov som uppstår. Det finns också en god 
förmåga att lyssna in råd från utföraren. Projektberedskap i form av 

erfarna projektledare och projektpersonal finns inom staden bland 
annat inom Konsult och Service, en utförarorganisation i staden. Som 
ett led i beställar-utförarmodellen finns dessutom en vana att 
samverka med externa parter vilket är av stor nytta i de fall då 
staden har behov av extern kompetens. 

I Västerås stad finns erfarenhet och kunskap att driva stora såväl 
som små resultatorienterade projekt. I dagsläget driver staden allt 
från stora miljardprojekt som: 

* 3B (bygga bort barriärer) – stationsområdet utvecklas med hjälp av 
innovativ miljöteknik till ett nytt resecentrum och flytt av bangården 
för att klara av en befolkningsökning från dagens drygt 141 000 
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invånare till 200 000 invånare år 2050 (http://projekt3b.se/) 
* förstärkning av hamnen för att kunna ta emot större pråmar för en 
utökad trafikering på sjön i linje med mer miljövänliga transporter 
* flytt av staden mot Mälaren för ett trivsammare Västerås och för att 
skapa fler bostäder för en växande befolkning 
* bygge av en ny samförbränningsanläggning för att kunna importera 
avfall och därmed minska CO2-utsläppen i Europa 
(http://www.malarenergi.se/fornyelseprojektet). 

Västerås stad driver också mindre projekt som: 

* Climate Challenge Västerås som handlar om att synliggöra hur 
företag arbetar och kan arbeta mer klimatsmart 
(http://ccvasteras.se/) 
* Projektet MISTEL skapar en Mötesplats för Innovation i Samverkan 
TEstbädd för Livskvalitet genom att bygga en unik testbädd till gagn 
för innovationsföretag, vård och omsorg, akademin, äldre personer 

och personer med 
funktionsnedsättning(http://www.viktigvasteras.se/mistel/). 
* Västerås stad och VINNOVA deltar i EU-projektet 
SILVER(Supporting Independent LiVing for the Elderly through 
Robotics) för att upphandla utvecklingen av ny robotikbaserad 
teknologi för att stödja självständigt boende för äldre. 

Utvecklingsprojekten präglas av öppenhet i den demokratiska 
beslutsprocessen, medborgardialoger och med extra hänsyn till den 
mångfald som finns i Västerås. 

c) Vilket stöd i form av t.ex. strategier, policys, styrdokument, 

politiska beslut finns internt hos den egna organisationen för att ingå 
och driva internationella projekt: 

Västerås stad antog 2006 en Internationell policy. Denna håller nu på 
att moderniseras och förtydligas inom ramen för ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen till Stadsledningskontoret.  

Västerås Vision 2026 – Staden utan gränser är en stad med en stark 
historia. Här finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och 
ett brett tekniskt kunnande. Här finns också det trygga och 
trivsamma Västerås. Kopplingarna till internationalisering och 
globalisering tydliggörs genom följande värdeuttryck: Staden utan 
gränser, Världsledande kunskap och Västerås i Världen – Världen i 
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Västerås. Staden utan gränser innebär att vi ser oss själva i världen 
och att vi ser världen i Västerås. Synsättet stärker möjligheter till 
framgång och upprätthållande av världsledande kunskap. Visionen 
visar att internationella perspektiv behövs för att utveckla Västerås 
till en fortsatt framgångsrik och välmående stad med möjligheter till 
ett gott liv för alla i Västerås. 

Förslag på en ny internationell policy, riktlinjer för det internationella 
arbetet samt checklistor, rutiner och dokumentmallar håller på att 
processas internt i organisationen. Dessa avser ge ökad tydlighet för 
att enklare kunna bedriva internationellt arbete med ökat mervärde 
och nytta för västeråsaren, staden och dess verksamheter, 
näringslivet, lärosäten, intresseorganisationer och civilsamhället men 
även för samarbetsparterna. På ledningsnivå tas ett helhetsgrepp 
inom det internationella området. 

I uppdraget ingår en översyn och att styrdokumenten bättre ska ta 

hänsyn till stadens vision och andra styrande dokument, skapa 
tydligare prioriteringar utifrån konventioner, direktiv, lagstiftning, 
uppförandekoder, regelverk m.fl. demokratiska beslut. Det 
internationella arbetet ska användas som ett verktyg för utveckling 
med en ökad proaktivitet relaterat till omvärlden. Vi tänker globalt 
och agerar lokalt, tar hänsyn till flernivåperspektivet och strategier på 
olika nivåer. 

Västerås stads kommunfullmäktige har antagit ett näringslivsprogram 
med fokus på ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat, internationell 
spets ”Centers of Excellence”, Innovationsmiljöer/kommersialisering 
och nya affärer – nationellt och internationellt, rätt infrastruktur för 
ett växande Västerås, rätt kompetens för ett växande och 

utvecklande näringsliv där Västerås syns och tar plats, där 
företagande uppmuntras hos kvinnor, unga och personer med 
utländsk bakgrund, vilket också bidrar till ett näringsliv med ökad 
mångfald. Med en grön omställning genomförs flera miljöfrämjande 
insatser. Västerås Science Park, nämns i programmet som vårt nav 
och innovationscentrum, som är en synlig aktör på nationell och 
internationell nivå. Spetsen erhålls genom våra internationella 
tekniska kompetenscentrum där vi värnar automation, elkraft, energi- 
och miljöteknik och nya områden (t.ex. hälsoteknik). 

Västerås stad har också undertecknat flera internationella ”beslut”. 
Västerås är en diplomerad Fairtrade City, Västerås stad har 
undertecknat FN:s barnkonvention, Borgmästaravtalet, Aalborg-
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deklarationen och CEMR:s deklaration för jämställdhet. Därmed har vi 
åtagit oss att arbeta med dessa frågor med internationella perspektiv. 

Beträffande samarbeten med Kina finns också ett beslut som fattats i 
kommunstyrelsen: Västerås stad är positiv till förslag om 
internationella samarbeten i konkreta frågor av ömsesidigt intresse. I 
relationen till Jinan är Västerås stad positiv till samarbeten som 
inriktas på näringslivsutveckling, där staden gärna bistår med 
kontakter. Sådana samarbeten ska stödja och följa Västerås 
näringslivs önskemål om utveckling i Kina. Förslag på samarbeten 
med Kina i verksamhetsfrågor lämnas över till ansvarig förvaltning för 
ställningstagande. Denna förvaltning blir också ägare av samarbetet. 

4. Beskrivning av de sökande parterna

a) Beskriv den egna organisationen och dess verksamhet i relation till 
samarbetet för kommunalt partnerskap: 

Västerås är en stolt teknikstad med ett stabilt näringsliv med 
världsledande kunskap inom elkraft, automation, miljö- och 
energiteknik, men också inom många nya teknikområden såsom 
hälsoteknik. Västerås förmåga att kombinera teknisk utveckling med 
mänskliga behov utgör en unik styrka vilket har bidragit till att 
innovationer för en bättre och mer hållbar värld kontinuerligt har 
tagits fram i staden och i dess företag. Många miljö- och 
tekniklösningar som har tagits fram bidrar till en minskad 

klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp, ökad 
energieffektivitet, minskad energikonsumtion och ökad andel förnybar 
energi.  

I Västerås och dess närhet finns flera tekniskt starka kluster som 
bidrar till en hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och globalt: 
Automation Region, Robotdalen, Tåg- och transportkluster, Intelligent 
Energi och Hälso- och medicinteknik. Detta har skapat ett brett 
kunnande med stor utvecklingspotential hos många småföretag i 
anslutning till Västerås stora globala multinationella företag.  

Trots det behöver staden och företagen stärkas internationellt. 
Västerås stad vill med detta samarbete bidra till att företagen 
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ytterligare stärks globalt för att öka kunskapen om hur världen 
tillsammans når ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt - samtidigt som vi synliggör våra klimatsmarta och 
socialt hållbara företag. Stadens egna bostadsbolag Mimer har sedan 
lång tid tillbaka aktivt arbetat med att minska bostädernas 
klimatpåverkan genom att energieffektivisera dem, och har även 
drivit projekt för att minska utanförskapet i olika stadsdelar där 
hyresrätterna finns. VafabMiljö är ett av världens ledande 
avfallshanteringsbolag. ABB, Swedbank och Bombardier har förutom 
att ha ambitiösa hållbarhetsprogram bidragit till flera stora 
idrottsanläggningar som ABB Arena, Swedbank Arena och Bombardier 
Arena i staden genom olika PPP-lösningar (PPP = Public Private 
Partnership). Vikten av att hålla sig i form för att orka med ett aktivt 
arbetsliv är allt viktigare. 

Västerås stad har ambitiösa program för ett hållbart Västerås där vi 
aktivt arbetar med att synliggöra hur alla på olika sätt kan bidra till 

ett samhälle med minimalt med klimat- och miljöpåverkan. Västerås 
stad blev utsedd till Sveriges 3:e bästa miljökommun 2013. I stadens 
strategiska plan finns målet att bli Sveriges bästa miljökommun 
2015. Under året antogs dessutom ett kraftfullt klimatprogram med 
ambitioner att minska CO2-halterna med 60 %, energieffektivisera 
och övergå till större andel förnyelsebar energi. Kopplat till 
klimatprogrammet har också en handlingsplan tagits fram som visar 
hur målen ska nås och när. Detta har också redovisats till Covernant 
of Mayors, d.v.s. Borgmästaravtalet som Västerås stad har anslutit 
sig till. Vidare har Västerås stad undertecknat FN:s barnkonvention, 
CEMR:s jämställdhetsdeklaration och Aalborgavtalet. Västerås stad är 
diplomerad som en Fairtrade City och bidrar genom rätt inköp till ett 
mer hållbart samhälle med hänsyn till mänskliga rättigheter. Många 

skolor i Västerås är miljöcertifierade enligt Grön Flagg. 

En vattenplan antogs som gav staden uppmärksamhet genom att få 
Mälarens vattenpris. Sedan flera år tillbaka antogs ett miljöprogram 
som bidragit till flera handlingsplaner för en bättre miljö såsom en 
handlingsplan för luft, en handlingsplan för transporter, en 
handlingsplan för kemikalier mm. Staden är mycket aktiva och driver 
flera kampanjer. Våga fråga är en kampanj för att uppmärksamma 
kemikalier i vår närmiljö, GoBag är en kampanj för att minska 
matsvinnet, under Earth Hour ger staden allmänheten tips och råd 
om hur vi kan minska energiförbrukningen. Under trafikantveckan 
sprids smarta råd för att minska bilåkande och öka andelen som åker 
kollektivt, går och cyklar. Många aktiviteter är påbörjade, 
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genomförda och redovisade, medan andra fortfarande står på att-
göra-listan. Inför Earth Hour City Challenge har Västerås stad skickat 
in en ansökan där över 50 stycken åtgärder och projekt för ett bättre 
klimat redovisats, varav flera avser olika styrande dokument.  

Västerås Science Park (VSP) är en viktig aktör i staden, särskilt för 
små och medelstora företag. VSP medverkar till att skapa en arena 
där företagen med hjälp av varandra kan utvecklas på ett hållbart 
sätt och därmed växa och bidra till ett mer konkurrenskraftigt 
näringsliv. Inom VSP finns flera företag som arbetar med ansvarsfullt 
företagande och hållbar utveckling där olika hänsyn tas till den 
fattigare befolkningen i världen. VSP har dessutom undertecknat ett 
samarbetsavtal med en Science Park i Shandong-provinsen i 
samband med en resa som landshövdingen gjorde i november 2012 
med flera företag och organisationer i Västmanland. I denna deltog 
även Västerås stads kommunstyrelses ordförande som representant 
för Västmanlands kommuner och landsting (mer info ges nedan under 

flik 5 och Västmanlands relationer med Shandong). 

Inom ramen för det kommunala partnerskapet har Västerås stad som 
ambition att sprida kunskap om det hållbara företagandet utifrån 
stadens styrkeområden, men också sprida information om de 
samhällsutmaningar som världen globalt står inför. I ett första skede 
tror vi att klimat och miljö är det mest relevanta att basera detta på, 
men det blir ingen långsiktig hållbarhet utan att inkludera de mjuka 
sidorna som social integration, perspektiv kring mänskliga rättigheter 
och lokal demokrati. 

b) Beskriv den sökande samarbetsparten och dess verksamhet i 

relation samarbetet för kommunalt partnerskap. 
 Om ni ansöker om treparts- eller flerpartssamarbete, uppge här även 
namn på dessa övriga parter:

Shandong-provinsen 

Geografi 
I Shandong-provinsen vid Kinas östkust bor 96 miljoner människor. 
Provinshuvudstaden är Jinan. Shandong har en strukturerad 
infrastruktur med alla fyra transportslagen. Järnvägen sträcker sig i 
nord-sydlig riktning samt från väst till öst. Det berömda 
höghastighetståget tar från Jinan till Peking enbart 100 minuter 
medan det till Shanghai tar 3,5 timmar. Provinsen är känd för sina 
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vägar kors och tvärs. Totalt finns åtta stora flygplatser, varav 4 
internationella i Jinan. Shandong är också känd för sina kusthamnar 
där staden Qingdao rankas som en av de fem största handelsparterna 
i Kina. 

Ekonomi och strategiska planer 
Shandong har en BNP som motsvarar drygt 5 000 miljarder kronor år 
2012 och är därmed den tredje största ekonomin i Kina.  
Shandong främjar aktivt utvecklingen i den blå ekonomiska zonen i 
Shandong-halvön och längs Gula floden-deltat. Kraftfulla insatser 
görs för att främja den marina ekonomin, för att utforska marina 
resurser och för att främja den konkurrenskraftiga marina industrin. 
Med en eko-effektiv ekonomi är Gula floden-deltat tänkt att fungera 
som en eko-effektiv ekonomisk demonstrationszon, en unik industriell 
bas och med markresurser reserverade som utvecklingsområde.  
Shandong är Kinas största leverantör av jordbruksprodukter. 
Tillsammans med mat, korn, bomull, oljeväxter, frukt och 

vattensporter som produceras i stora mängder, vinner Shandong 
rikstäckande berömmelse för sina tre skatter: ett slags gelatin, kelp 
och sjögurka. Shandongs industri omfattar energi, kemikalier, 
metallurgi, byggmaterial, maskiner, elektronik, textil, livsmedel och 
under de senaste åren, ny energi, nya material, ny IT, nya läkemedel 
och marina resurser. Shandong, med energijättar som Sinopec 
Shengli och Shandong Energy Group, är en huvudleverantör av kol 
och råolja i Kina.  
Kinas industriella satsningar har varit en avgörande pusselbit för att 
bli en av världens största ekonomier. Men utvecklingen sker till ett 
högt pris. Flera floder, som Gula floden, har höga doser av 
tungmetaller och farliga miljögifter. Görs inget nu kan 
dricksvattenkällor vara förstörda för lång tid framöver. Gula floden 

förser 186 städer med dricksvatten och beräknas påverka 400 
miljoner människor.  

Offentlig sektor 
Provinsen har 137 institutioner för högre utbildning och 560 
sekundära yrkesskolor med syfte att främja ett starkare Shandong 
genom utbildning, vetenskap och utveckling av mänsklig talang. 
40381 patentansökningar har inlämnats varav 7454 var godkända. 
Shandong har genomgått en levande utveckling av kulturella 
anläggningar som resulterat i 200 museer, 153 folkbibliotek, 9 
kulturella demomiljöer på statlig nivå och täckningen av radio-och TV-
program når ca 98 % av befolkningen. Hälso- och sjukvården i 
Shandong förbättras stadigt tack vare ett nätverk av 68 000 
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tjänsteleverantörer med 476 000 kombinerade sängplatser. Den 
förbättrade ekonomiska styrkan har utvecklat idrotten. 
Idrottsevenemang och populära sporter i Shandong tar ledningen i 
landet.  

Internationella utbyten 
Shandong strävar efter att förbättra sin miljö för investeringar. 2012 
hade provinsen en BNP som motsvarade ca 5 000 miljarder kronor. 
Beträffande utländskt kapital har Shandong lockat totalt drygt 125 
miljarder US-dollar sedan reformer och öppnandet påbörjades för 34 
år sedan. För närvarande har 184 företag av Fortune 500 investerat i 
Shandong. Ivriga att "go global", har antalet Shandong-baserade 
företag som gör investeringar i utlandet ökat till 2386. 
Shandong arbetar för att få fler vänner när och fjärran. För 
närvarande har provinsen odlat 378 vänortsrelationer med andra 
länder, inklusive 63 på regional nivå i över 66 länder. 

Staden Jinan 

Som huvudstad i Shandong-provinsen täcker Jinan en yta på 8177 
km2 och har 6,81 miljoner människor. Jinan har en högt utvecklad 
infrastruktur med flyg, järnväg och vägtransporter. Det spelar en 
viktig roll för Peking – Tianjins storstadsområde och Shanghai - 
Nanjing storstadsområde. Jinan är också en viktig knutpunkt för 
kustnära öppnande och inre utveckling i Kina. Som politiskt, 
ekonomiskt, kulturellt, vetenskapligt, tekniskt och pedagogiskt 
centrum i Shandong-provinsen, är Jinan en av 15 s.k. länsstäder som 
godkänts av statsrådet. 

Från söder till Gula floden och norrut till berget Tai, är Jinan krönt 
som Källornas stad med 733 källor runt om i staden. Av dessa, är 72 
källor kända i Kina, där särskilt fyra kluster av källorna är särskilt 
populära, inklusive Baotu-källan, Heihu-källan (den svarta tigerns 
källa), Wulong-dammen (de fem drakarnas damm), och Zhenzhu-
källan (pärlans källa). Varje hushåll omges av källvatten och videträd. 
Berg, källor, sjöar, floder och byggnader i Jinan är vackert 
integrerade tillsammans. Med 2600 år av historia, är Jinan känd för 
att vara historie- och kulturstaden. Den långa historien och rika 
kulturen har fött många talanger till Jinan. 

Jinan är en viktig industristad i Kina med stor bredd och många 
branscher som ger en stabil grund för utveckling. Under senare år har 
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Jinan aktivt arbetat med att bekämpa finanskrisen. Ekonomin 
utvecklas stadigt och den industriella strukturen förändrats positivt.  

Via tre branscher värderade till över 100 miljarder svenska kronor, 
d.v.s. branschen för transportutrustning, elektronisk information och 
maskintillverkning, gör Jinan ansatser för att utveckla strategiska 
framväxande industrier såsom ny information, ny energi, biologisk 
medicin, high-end utrustning för tillverkning och så vidare, och 
uppmuntrar kraftigt innovationer i företagen. Den utvecklade 
infrastrukturen och de stödjande befintliga industrier som finns i Jinan 
har redan lockat över 3400 företag att investera i Jinan. Nitton av 
dessa företag finns rankade bland världens topp-500-företag. Några 
av dessa är ABB, Volvo, SKF, Ericsson, LG, Siemens, Panasonic, 
Suzuki.  

Under årtionden har Jinan ägnat sig åt att öppna upp och främja 
vänskapsförhållanden och samarbeten med partner från andra länder. 

Hittills har Jinan redan genomfört utbyten och samarbeten inom olika 
områden med mer än 100 länder och regioner, och har etablerat 
vänortsförhållanden med 19 städer från 18 länder. 

5. Bakgrund till samarbete

Redogör för hur kontakterna med samarbetsparten har uppstått samt 
hur dessa lett fram till idén om ett konkret samarbete: 

Sveriges relationer med Kina 

Kina är idag Sveriges största handelspartner i Asien. Sverige 
eftersträvar ett utvidgat utbyte och samarbete med Kina inom 
områden som politik, handel, investeringar, teknik, miljövetenskap 
och kultur. Från ett biståndsperspektiv ersätts det traditionella 
biståndssamarbetet av aktörssamverkan utifrån ett ömsesidigt 
intresse med fokus på förbättrad demokratisk utveckling, ökad 
respekt för mänskliga rättigheter och en miljö och klimatmässigt 
hållbar utveckling. Även andra samarbeten kan förekomma.  Sverige 
betonar också vikten av utbyten i icke-statlig regi, inte minst då den 
kulturella dialogen med civilsamhället blir ett allt viktigare instrument 
i den offentliga demokratin.  
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Västmanlands läns relationer med Shandong-provinsen i Kina 

Västmanlands län har sedan 1990-talet haft samarbete med 
provinsen Shandong. De ursprungliga tankarna var att främja handel 
och samarbete inom teknikområdet. År 2000 upprättades ett 
samarbetsavtal omfattande områdena IT-utveckling, maskinteknik, 
miljöskydd, energi, avfalls- och vattenhantering, sjukvård, kultur 
samt media. Ett förnyat samarbetsavtal undertecknades i samband 
med den resa som genomfördes i november 2012 där 
kommunstyrelsens ordförande, Ulla Persson deltog som representant 
för Västmanlands Kommuner och Landsting. 

Syftet med resan till Shandong-provinsen i Kina var att öka 
kännedomen om respektive län och land bland annat genom besök i 
fem städer samt att förnya samarbetsavtalet mellan Västmanlands 
län och Shandong. Syftet var också att med denna resa främja 

affärskontakter för länet. Från Västmanlands näringsliv fanns 
representanter från följande bolag/näringslivsorganisationer: LHA 
Revision AB, Västerås Science Park, Automation Region, Mälarenergi 
AB, Pingdom AB, Vafab Miljö och Aros Kinakonsult. Alla företag med 
starka kopplingar till miljö, klimat och energifrågor i ett globalt 
perspektiv. 

Resultatet från resan blev ett förnyat övergripande samarbetsavtal 
mellan Länsstyrelsen och Shandong-provinsen, ett samarbetsavtal 
om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan Västmanland och 
Shandong samt ett Letter of Intent mellan Weifang High-tech 
Industrial Development Zone och Västerås Science Park (VSP). Aros 
Kinakonsult deltar i stor utsträckning som kontaktskapare mellan 

Västmanland och Shandong-provinsen. 

Västerås stads relationer med kinesiska städer 

De flesta kontakter som Västerås stad har haft med Kina de senaste 
åren har skett inom ramen för skolornas internationalisering eller 
genom näringslivskontakter via stadens bolag. Vidare har studiebesök 
tagits emot av flera förvaltningar inom olika områden. Detta arbete 
har skett på tjänstemannanivå utan någon övergripande samordning i 
Västerås stad. Inget fokus har funnits på någon specifik region utan 
det har varit spritt och osammanhängande utan övergripande 
mervärde för Västerås stad. Även i nuläget inkommer många 
samarbetsförfrågningar till Västerås stad från Kina från olika nivåer 
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utan tydlig koppling till nytta och mervärde för Västerås stad. Sedan 
samarbetsavtalen på regional nivå förnyades, har Västerås stad fått 
tre vänortsförfrågningar från kinesiska städer, från Jinan och Rizhao i 
Shandong-provinsen och från Nantong i Jiangsu-provinsen. 
Ytterligare förfrågning om samarbete har inkommit från Liaoning-
provinsen. Detta kan ha sin grund i staten Kinas styrning av många 
av de statligt ägda företag som agerar på lokal nivå i de kinesiska 
städerna, varför kommuner i Kina naturligt vänder sig till kommuner i 
Västmanland för samarbeten. 

Västerås stad har i samtliga fall varit tydlig med att ett generellt 
vänortsavtal inte är aktuellt utan måste föregås av ett konkret 
utvecklat förslag till samarbete som också ger mervärde och nytta för 
Västerås stad. Dessutom har Kommunstyrelsen i Västerås stad 
beslutat att ett sådant bör utgå från ett flernivåperspektiv utifrån det 
regionala avtal som redan har tecknats. I dagsläget finns inget 
konkret förslag med en utarbetad plan som tydligt anger hur ett 

samarbete skulle kunna gå till i praktiken.  

Däremot har Västerås stad tagit emot två stycken endagsbesök från 
delegationer från Jinan. Under det första besöket önskade sig 
delegationen information om hur kommunerna hanterar skog. Under 
det andra dagsbesöket deltog bl.a. viceborgmästaren, representanter 
från sportbyrån, från matsäkerhet och från utlandsavdelningen. För 
att en mer ömsesidig dialog med konkretion skulle kunna formas 
mellan städerna utsågs kontaktpersoner från respektive stad: Zhang 
Tiejun (Robert) från Jinans utlandsavdelning och Charlotta Filling, 
internationell strateg vid Västerås stad. Två inriktningar angavs: 

1. Näringslivsutveckling och regional utveckling 

2. Utbildning och ungdomsutbyten 

Beträffande Västerås stads arbete finns en röd tråd som håller ihop 
stadens styrande dokument. Detta är hållbar samhällsutveckling. 
Hållbar samhällsutveckling är således en grund för dessa båda 
inriktningar. Utbildning och ungdomsutbyten är inriktningar av 
intresse i alla internationella samarbeten dels utifrån stadens 
ambitioner i strategiska planen att bli bästa skolkommun och dels 
utifrån det faktum att internationalisering i Sverige står inskrivet i 
skolplanen ända från förskolenivå för att våra barn ska ha en ökad 
beredskap för de samhällsutmaningar som följer med globaliseringen. 
Utbyten inom utbildning och ungdomsutbyten kommer ses över inom 
ramen för Atlas-programmen. Nästa ansökningsomgång för detta är 
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våren och hösten 2014. 

Genom Inception - Sustainable Challenge Partnership, inom ramen 
för Kommunala partnerskapsprogrammet, hoppas Västerås stad 
kunna hitta konkreta samarbetsområden som ger ömsesidig nytta 
och mervärde för Jinan och Västerås och våra respektive näringsliv 
med fokus på hållbar samhällsutveckling och de globala utmaningar 
vi gemensamt står inför för att på sikt bidra till 
fattigdomsbekämpning.  

6. Grund för samarbete

a) Beskriv vilka potentiella områden för samarbete som är möjliga 

samt hur dessa relaterar till aktuella problem och utmaningar för 
kommunala institutioner hos samarbetsparten.(ska rymmas inom 
riktlinjernas godkända områden): 

I Jinan görs stora investeringar inom områden som förnybar energi, 
avfallshantering, vattenrening och hållbar stadsutveckling som ett 
resultat av de utmaningar som landet står inför inom områdena 
vatten, miljö, demografi, kostnadsökningar (bl.a. hyror) samt 
obalanser i fråga om inkomstskillnader mellan stad och land. 

Jinan kallas för ”Källornas stad”. Under staden finns källor med 
underjordiskt vatten. Under de senaste åren har källorna påverkats. 
En del källor bubblar naturligt och har gjort så i 100-tals år. Detta 

naturliga bubblande har i vissa källor avstannat. Det kan vara ett 
resultat av miljöförstöring. Miljöförstöring som inte enbart påverkar 
de finansiellt starka områdena utan även fattigare 
landsbygdsbefolkning. 

Det underjordiska vattnet har också överanvänts. Källorna har en 
lång historisk betydelse i Jinan p.g.a. sitt rena vatten, men också 
p.g.a. sin skönhet. Källorna är en mötesplats där människor får 
möjlighet att träffas, utbyta information och trivas. 

I takt med att befolkningen i städerna växer ökar också behovet av 
bostäder. Höga skyskrapor byggs runt källorna och stadens karaktär 
förändras. För att inte ta bort de mötesplatser som källorna ändå 
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innebär och för att inte påverka källornas existens p.g.a. 
miljöförstöring krävs åtgärder. Staden Jinan driver hållbarhetsfrågor 
och försöker använda vattenresurserna mer hållbart. Dock behövs 
mer kunskap om hur hållbarhet ska uppnås. Man undviker att 
använda det underjordiska vattnet, man reserverar vatten, planterar 
träd och använder vattnet för att dekorera staden så att 
vattnet/källorna gynnar medborgarna. 

Ett led i arbetet med att skapa hållbara källor är för Jinan att lämna in 
en ansökan till UNESCO och där ansöka om att bli världsnaturarv. 
Staden har mer än 700 källor. Det är ett sätt att bevara källorna och 
därmed stadens attraktivitet. Allt som allt kan därmed ett samarbete 
inom vattenskydd och reservation vara aktuellt inom ramen för ett 
partnerskap. Förutsättningar för detta behöver dock diskuteras 
närmare. 

Jinan utövar stora ansträngningar inom grön energi, 

energibesparande och för att minska utsläppen i olika delar av 
konstruerande av byggnader, i samband med tillverkning, de köper in 
miljöbussar, de använder solenergi osv. Det kan också vara 
potentiella områden för samarbeten. 

b) Beskriv den egna organisationens erfarenhet, styrkor och 
svagheter vad gäller nämnda områden för samarbete: 

Västerås också kallad Mälarstaden har de senaste åren arbetat väldigt 
aktivt med just vattenfrågor. Staden har och fortsätter flyttas mot 
Mälaren. Istället för industri längs med vattnet har denna ersatts av 
bostäder. Samtidigt har Västerås passat på att rena s.k. ”hot-spots” 

av förorenad mark. Detta har gjorts i dialog med näringslivet. 

Sverige är starkt förknippat med miljöansvar och miljöteknik vilket är 
en stor tillgång. Men många länder med samma potential och positiva 
image inom området lägger idag stora resurser på att få världens 
anseende. Högst två eller tre länder kan dra nytta av en stark 
miljöprofil som en del av sitt "varumärke”. Sverige har möjlighet att 
vara ett av dessa länder, men måste arbeta hårt och strategiskt för 
att nå dit. Västerås absoluta styrkor finns främst inom det tekniska 
miljökunnandet. Inom teknikområdet finns också avtal på regional 
nivå sedan tidigare med Shandong-provinsen som tar hänsyn till 
detta. I dessa framgår tydligt behovet av det tekniska kunnandet som 
det kinesiska näringslivet har för en effektiv hållbar 
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samhällsutveckling. 

När det gäller helhetsuppfattningen av hur attraktivt ett land anses 
vara av människor runt om i världen, har tre områden blivit allt 
viktigare under de senaste åren. Det är ett lands uppfattade: 

1. Ansvar och roll inom miljöområdet. 
2. Kompetens och produktivitet inom teknikområdet.  
3. Attraktivitet som plats för lärande samt ekonomisk och kulturell 
självutveckling.  

Sverige har möjlighet att ta denna roll. Dock finns svårigheter för den 
lokala nivån att göra det. Västerås stad ser detta kommunala 
partnerskap som en möjlighet att lägga en god grund för ett 
helhetsansvar kring hållbarhetsfrågor genom att bidra med vår 
kompetens och produktivitet inom teknikområdet där Västerås kan 
erbjuda möjligheter för lärande och ekonomisk och kulturell 

självutveckling. 

I Jinan görs stora investeringar inom områden som förnybar energi, 
vattenrening och hållbar stadsutveckling. Detta öppnar stora 
möjligheter för Västeråslösningar och Västerås näringsliv att matcha 
behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt, utveckling och 
jobbskapande i Sverige och på global nivå samtidigt som Västerås 
stad och vårt näringsliv får möjlighet att utbyta kunskaper och 
erfarenheter inom miljö, energi och klimat i ett första skede. 

7. Mål för partnerskapet på kort och lång sikt

Centralt för svenskt utvecklingssamarbete enligt PGU (Politik för 
Global Utveckling) är att bidra till fattigdomsbekämpning. Fattigdom 
har många dimensioner. Det består inte bara av brist på materiella 
tillgångar utan även av brist på inflytande, valmöj ligheter, trygghet 
samt andra möj ligheter. Vissa förutsättningar för hållbar minskning 
av fattigdomen är demokratiska styrelsesätt, ekonomisk och social 
utveckling och ett hållbart användande av miljön.
<br /> 
a) Beskriv på olika sätt hur ett samarbete mellan parterna på kort 
och lång sikt skulle kunna bidra med fattigdomsbekämpning enligt 
ovan: 
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Syftet på kort sikt är att etablera goda arbetsförhållanden och 
förankra samarbetet i båda kommuners ledningar. Det kortsiktiga 
målet är även att teckna en överenskommelse om ett partnerskap i 
avsikt att nå ett ömsesidigt samarbete. Vi ska tillsammans identifiera 
och bestämma vilka områden och projekt som är lämpliga för ett 
ömsesidigt givande samarbete så att det ligger i linje med respektive 
stads prioriteringar. Samarbetet kommer att fokuseras inom 
något/några områden och ska ha avgränsade målsättningar. När 
detta/dessa området/områden har identifieras kommer parterna att 
gå vidare och initiera projekt kring detta/dessa samt ansöka om 
finansiering för ett eller flera projekt. Det kortsiktiga målet är att 
hitta minsta gemensamma nämnare inom de beskrivna områdena 
nedan, att identifiera hur vi tillsammans kan bidra till ett en högre 
sysselsättning och minskat utanförskap och att eventuellt identifiera 
fler eller andra samarbetsområden. 

Partnerskapet ska på längre sikt bidra till en ökad kapacitet att hitta 
lösningar på problem och ge ett förstärkt näringsliv beträffande 
hållbarhet vilket också ger en förbättrad service till kommuninvånare 
då ett kompetent näringsliv ger bättre utförare för den kommunala 
servicen. Långsiktigt vill vi uppnå fruktbara och hållbara resultat som 
är till nytta för alla inblandade parter och som även kan överföras till 
andra städer, regioner och länder. Genom ett gott samarbete kan vi 
få nya verktyg och erfarenheter för att utveckla den egna 
verksamheten samtidigt som den egna verksamheten kan ses ur ett 
nytt och annorlunda perspektiv. En önskad effekt för Västerås stad är 
att den kunskap och de metoder vi utvecklar gemensamt ska bidra till 
smart tillväxt som utvecklar städerna baserat på kunskap och 
innovation, hållbar tillväxt som främjar en mer resurseffektiv, grön 

och konkurrenskraftig ekonomi i städerna och tillväxt för alla där 
städerna stimulerar till att bryta utanförskapet genom hög 
sysselsättning med social och territoriell sammanhållning och ökade 
valmöjligheter för alla. 

Fattigdomsbekämpning där utanförskap bryts, hållbar utveckling där 
vi alla bidrar till att motverka bristen på resurser, att ställa om 
ekonomier för jobb och en tillväxt som når alla, att bryta utanförskap 
är viktiga mål för svenskt bistånd och är en stor del i att bygga ett 
hållbart samhälle. Dessa områden lyfts också fram i samband med att 
nya ”milleniemål” ska beslutas. Västerås stad har som kommun en 
betydelsefull roll när det gäller att bidra med kunskap och 
erfarenheter i arbetet med att utveckla välfärden, stärka lokalt 
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självstyre, lokal demokrati och bekämpa fattigdom då man har stor 
del av ansvaret för samhällsservicen. Detta ligger i linje med Västerås 
stads Internationella policy som antogs av kommunstyrelsen 22 juni 
2006. Långsiktigt hoppas vi att samarbetet ska bidra till ett hållbart 
samhälle, en ökad kapacitet samt att hitta lösningar på problem och 
ge en förbättrad service till städernas invånare och näringsliv. I första 
hand kommer strävan ske utifrån ett klimat och miljöfokus. Eftersom 
flera olika områden nämns i den beskrivning som Jinan bifogat: 
vatten, energi, avfall och hållbar stadsutveckling är det svårt att 
redan nu avgränsa till ett av dessa områden. En tydligare matchning 
behövs innan denna avgränsning kan göras.  

Ett viktigt mål med insatser inom programmet Kommunalt 
Partnerskap är att lokala myndigheter i samarbetsländerna stärkt sin 
organisatoriska kapacitet till nytta för en ökad lokal demokrati i form 
av ett stärkt lokalt självstyre, ökat demokratiskt deltagande i 

beslutsprocesser, och/eller bättre fungerande samhällservice samt 
mekanismer för ansvarsutkrävande.
<br /> 
b) Beskriv hur ett samarbete mellan parterna skulle kunna bidra med 
ett stärkande av den lokala myndighetens kapacitet i 
samarbetslandet, till nytta för ökad lokal demokrati enligt ovan: 

Genom att Västerås stad visar på modeller för hållbarhet utifrån 
sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv som ibland är 
generella för både medborgare, kommuner och företag och ibland 
enbart avser företag kan vi öka medvetenheten och lägga en grund 
om betydelsen av att alltid agera klimatsmart, innovativt och 
inkluderande i ett öppet och transparent samarbete. Den svenska 

demokratin med kommunalt självstyre, offentlighetsprincipen och 
yttrandefriheten bidrar till möjligheter för medborgare i Sverige att 
stöta och blöta nya idéer tills hållbara innovativa lösningar formas. 
Hållbara innovativa lösningar och grunden för dessa är något som 
Jinan varit tydliga med att de vill utveckla. 

Företag kan på olika sätt bidra till ett miljömässigt och mer 
klimatsmart arbete. I Västerås stad synliggörs detta arbete genom 
Climate Challenge Västerås där flera företag ingår. I styrgruppen 
finns förutom representanter från Västerås stad även en representant 
från Västerås Science Park. I takt med att företag synliggörs ökar 
antalet aktiva deltagare. Genom deltagande får företagen dessutom 
marknadsföring utifrån klimatarbetet och blir därmed synliga utifrån 
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andra områden än de normalt kanske skulle blivit. Med denna ökade 
transparens följer också ett ansvar. På så vis kan medborgarna 
utkräva ansvar om företag inte följer det de sagt att de ska göra. Det 
finns inget som talar emot att en avdelning vid en kommun arbetar 
på samma sätt som företagen beträffande det lokala miljöarbetet. 
Tävlingar mellan avdelningar kan också öka farten kring klimat- och 
miljöarbete. Det finns också metoder för att säkerställa att företag 
håller det de lovat. Oberoende aktörer kan erbjudas insyn. 

Vad kan då företag och kommuner göra? Vad gör företag i Västerås 
och Västerås stad för att stärka den lokala demokratin relaterat till 
näringslivsutveckling och hållbar samhällsutveckling, områden som 
denna förstudie kommer att fokusera på? Miljöprestanda kan 
förbättras. Energieffektivitet kan medföra lägre kostnader och mindre 
utsläpp. Långsiktiga förbättringar där energi som används kommer 
från förnybara källor minskar klimatförändringar. Innovationer ger 
ofta förbättrad prestanda på något sätt. Ett ansvarsfullt företagande 

med höga sociala, miljömässiga, etiska och ledningsrelaterade 
standarder samt standarder för mänskliga rättigheter gagnar alla 
intressenter. 

Exempel på vad företag kan göra kan anges i miljöpolicyn, ett företag 
kan anta internationella standarder för att hantera miljö-, hälso- och 
säkerhetsrisker. Redovisning kan ske i linje med Global Reporting 
Initiative. 

För att stärka företagens engagemang kring miljö och klimat behöver 
kommunen föregå som gott exempel. Västerås stad har stora 
möjligheter att visa på sitt engagemang med den mångfald av 
aktiviteter, program, handlingsplaner osv. som lyfter vikten av 

hållbarhet, klimat och miljö. 

Möjliga samarbetsområden identifierade i Västerås stad som 
relevanta i ett långsiktigt perspektiv: 

Miljö och klimat: Vi synliggöra och diskuterar kluster, företag inom 
energi- och miljöteknik och hur företag kan och bidrar till 
energisparande aktiviteter. Syfte: lindra effekter av 
klimatförändringar mellan våra två städer, skapa affärsmodeller för 
att göra detta lönsamt. I Västerås stad har vi Climate Challenge 
Västerås som ett paraply för detta. Det är ett projekt som synliggöra 
hur företag inom miljösektorn kan hjälpa till att reducera 
klimateffekterna. Det skulle kunna bli en plattform för ett konkret 
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samarbete. 

Mänskliga rättigheter och social inkludering: Vi synliggör och 
diskuterar kluster, företag inom hälsoteknik och hur företag kan och 
bidrar till social inkludering. Vilka uppförandekoder används av 
städerna och av företagen? Är skillnader/likheter beträffande 
transparens inom privata respektive offentliga sektorn drivande 
krafter för innovation? Fördelar/nackdelar? I Västerås finns kluster 
som delvis arbetar inom hälsotekniksektorn med innovationer och för 
att skapa testbäddar. I Västerås stad finns flera projekt som arbetar 
med de mjuka sidorna beträffande hållbar stadsutveckling. Detta 
beskrivs i flera av de program som beskriver den värdegrund och det 
förhållningssätt som ska råda inom ett specifikt område. Staden har 
t.ex. tagit fram integrationsprogram, folkhälsoprogram, 
barnungdomsprogram, handikappolitiskt program, alkohol- och 
narkotikaprogram och ett brottsförebyggande program inom 
välfärdsområdet. Utöver det finns program och policy för ökad 

säkerhet. 

Lokal ekonomisk utveckling och utbildning: Hur kan 
energibesparande aktiviteter och miljöarbete, social integration och 
utbildning öka konkurrenskraften i industrin? Hur skapar vi 
affärsmodeller för detta? Hur kan utbildning inom ramen för 
partnerskapet stärka den lokala ekonomiska utvecklingen? Hur kan vi 
arbeta för att utveckla samarbete genom skolutbyten eller annan 
mobilitet för ungdomar/unga vuxna. Med upphandling har en stad 
möjlighet att inkludera externa aktörer. Innovationsupphandling är en 
ny form där en stad kan upphandla något som inte finns från början. 
Västerås deltar i ett internationellt projekt för att upphandla 
innovationer inom hälsoteknikområdet där resulterande innovationer 

bidrar både till social inkludering, ökad självkänsla och trygghet 
samtidigt som konkurrenskraften stärks genom nya produkter och 
tjänster. 

Lokal demokrati: Inception kommer att ske under ett stort valår för 
Sverige där val sker inom EU, nationellt, regional och lokalt. Det 
kommer således ingå som en naturlig del i diskussionerna under 
förberedelsefasen. 
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8. Deltagare

Lista deltagare från båda länder inklusive namn, befattning och 
funktion i besöken: 

Ulla Persson (S), Kommunstyrelsens ordförande och politisk ledare 
för majoriteten som idag består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet. 
Elisabeth Unell (M), Vice ordförande i Kommunstyrelsen och politisk 
ledare för oppositionen som idag består av Moderaterna, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet. 
Att de politiska ledarna i Västerås stad som representerar majoritet 
och opposition deltar medför en garant för ett demokratiskt hållbart 
samarbete mellan Västerås stad och staden Jinan.  

Eva Little, biträdande stadsdirektör och personaldirektör vid 
Stadsledningskontoret, ansvarig för det internationella området i 

Västerås stad. Eva Little har nyligen varit tillförordnad stadsdirektör 
och har därmed mycket goda kontakter med representanter både 
internt i stadens verksamheter och med näringslivet. 

Conny Petren, näringslivsdirektör för Etablering Västerås AB, helägt 
bolag ansvarig för etableringsfrågor i Västerås stad. Conny Petren har 
också kontakter och ingångar till näringslivet och klustren i staden. 
Conny Petren sitter dessutom med i styrgruppen för Climate 
Challenge Västerås. 

Charlotta Filling, internationell strateg vid Stadsledningskontoret, 
koordinator för Inception och utsedd samordnare och kontaktperson i 
relationer som rör Kina i Västerås stad. Beslut på tjänstemannanivå 

fattas i dialoger mellan stadsdirektören, biträdande stadsdirektören 
och den internationella strategen inom det internationella området. 

Alla fem personerna har tidigare deltagit i Kommunala 
partnerskapsprogrammet och har därmed kunskap och erfarenhet om 
detta, antingen från Västerås stad eller från arbete i annan kommun. 

Från staden Jinan är i nuläget Foreign Affairs Office of Jinan Municipal 
People ś Government ansvariga för alla kontakter med Sverige. De 
har också till uppgift att agera som den officiella kanalen för utbyten 
mellan städerna. Inom ramen för tidigare undertecknade 
samarbetsavtal och avsiktsförklaringar mellan Västmanland och 
provinsen Shandong finns avtalat för andra parter att bistå i 
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näringslivsutvecklingen. 

Deltagare från staden Jinan är: 

Zhang Haibo, vice borgmästare i Jinan 

Li Min, direktör för Jinan Foreign Affairs Office 

Chen Dongsheng, direktör för Jinan Education Bureau 

Li Yuming, direktör för Jinan CCPIT (China Council for the Promotion 
of International Trade) 

Zhang Tiejun (Robert) är utsedd som koordinator för kontakter 
mellan Västerås stad och Jinan. Robert är chef för Department of 
Europe, America and Oceania Affairs vid Jinan Foreign Affairs Office.  

Li Qianqian (Lydia) kommer också att vara en kontakt in till staden 
Jinan. Lydia arbetar på samma avdelning som Robert och är ansvarig 
för Sverige-kontakterna. En av dem kommer dessutom fungera som 
tolk i samband med att delegationen reser till Västerås till hösten 
2013. De har ett delat projektledarskap. 

9. Aktiviteter

Beskriv här er tidsplan och redogör för vilka aktiviteter ni ämnar 

genomföra: 

Tidplanen för Inception är ett år där följande aktiviteter ingår: 

1. En delegation som består av minst fem personer från Västerås stad 
besöker Jinan under 3-4 dagar.  
Delegationen består minst av följande funktioner: 
* en politisk representant från majoriteten 
* en politisk representant från oppositionen 
* en representant från Stadsledningskontoret med mandat att fatta 
beslut 
* en representant från näringslivet, från Etablering Västerås AB 
* en internationell koordinator 
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a.   Vi diskuterar, genomför studiebesök och genomför workshops för 
att ta fram detaljerade underlag för möjliga framtida samarbeten.  
b.   Vi föreslår och undertecknar ett nytt Letter of Intent med mer 
konkreta ämnesområden för ett övergripande partnerskap baserat på 
möjliga framtida samarbeten.  

2.   Ett utkast på konkreta ömsesidiga planer för gemensamma 
projekt formas mellan städerna. Detta sker mellan besöken. 

3.   En delegation som består av ca 5 personer från staden Jinan 
besöker Västerås stad under 3-4 dagar.  
a.   Vi diskuterar, genomför studiebesök och genomför workshopar 
för att utveckla ett eller två konkreta projektplan(er) inom ramen för 
ett ömsesidigt intresse.  
b.   Vi slutför innehållet i de konkreta samarbetsplanerna. Det kan 
ske genom en ny ansökan om att bilda en styrgrupp för ledning och 
koordinering av ett kommunalt partnerskap och en projektansökan. 

c.   Om städerna kommer överens om en gemensam ansökan kring 
ett specifikt projekt kan städerna behöva ett kommunalt 
samarbetsavtal och en eller två Letter of Intent kring det specifika 
agerande som ska genomföras. 

Initiativet bygger på att vi under förstudiefasen fördjupar 
beskrivningen av vad vi vill göra i själva projektet. Där är våra tankar 
att vi skulle kunna använda näringslivsenheten, CCV (Climate 
Challenge Västerås) för att synliggöra våra ”klimatduktiga” företag 
och sprida deras kunskap vidare. 
Dessutom tänker vi att man med VSP som huvudaktör skulle kunna 
jobba med att utveckla affärsmodeller för grön tillväxt. Exakt hur 
detta ska gå till behöver diskuteras mer konkret i samband med 

första besöket i Jinan. 

Utbildning och ungdomsutbyten kommer främst diskuteras utifrån 
Atlas-programmen varför detta inte beskrivits i denna ansökan. 

10. Riskanalys

Beskriv ifall det finns några potentiella risker som skulle kunna 
försvåra förberedelsefasens genomförande: 
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I Västerås och Västmanland saknas idag ett tydligt samlat värdskap 
för internationalisering där staden och länet påverkar och påverkas 
för en hållbar samhällsutveckling. Ett samarbete genom Kommunala 
partnerskap med staden Jinan kan vara det som krävs. På så vis 
skapas en plattform för samordning och drivande, där aktörer inom 
näringslivet kan erbjudas en större marknad samtidigt som vi sprider 
kunskap om hållbar samhällsutveckling och globalisering även i 
Västerås och för Västerås företag. Lyckas vi inte i detta ”samlande” 
p.g.a. för lite lokala resurser försvåras förberedelsefasens 
genomförande. En god förankring på hemmaplan kommer därmed 
vara en viktig del i genomförandet av denna Inception.  

I samband med en konferens nyligen som anordnades inom 
strategiska innovationsområden lyftes en av Sveriges stora svagheter 
inom detta fält. Sverige har duktiga innovatörer men är sämre på att 
kommersialisera och sprida dessa. Vi behöver former där vi paketerar 
och skapar affärsmodeller för att bli mer konkurrenskraftiga. Inom 

ramen för partnerskapet behöver vi vara tydliga med det så att vi får 
hjälp med att skapa affärsmodeller tillsammans med staden Jinan och 
dess näringsliv. Uppdragsutbildningar kan framöver vara aktuella för 
att sprida kunskap om hållbarhet globalt. Det finns fortfarande vissa 
oklarheter kring hur detta konkret ska gå till, men genom att vara 
öppna och tydliga redan vid ett första möte skapas ökade möjligheter 
att nå den framgång som vi tror samarbetet kan ge globalt, nationellt 
och lokalt. Dessutom anser vi att det är oerhört viktigt att Jinan är 
delaktiga i beslut om hur vi konkret går vidare efter Inception. 

Det kommunala partnerskapet ser vi som en fördel i detta arbete, då 
formen bidrar till att skapa en större helhet där lokala exempel lyfts i 
ett större sammanhang för att påvisa kommunernas roll i samarbetet 

för en hållbar samhällsutveckling, miljömässig och klimatsmart 
hållbarhet och för att på sikt bekämpa fattigdom och socialt 
utanförskap. 

En annan riskfaktor är de pågående förberedelserna inför valen i 
Sverige. 2014 är ett stort valår. Nya inriktningar kommer att stakas 
ut för att profilera de olika partierna. För att minimera riskerna med 
att detta partnerskap ska bli en valfråga kommer ledarna för både 
oppositionen och majoriteten delta i denna Inception. Detta ger ett 
ökat stöd för partnerskapet.


