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Regionforbunden i länen Kalmar och Kronoberg har tillsammans med Linneuniversitetet 
bedrivit, i projektform, sedan 2012 ett rekryterings- och näringslivskontor i Shanghai, Kina. 

Utöver att rekrytera fullbetalande studenter till universitetet så ges rådgivning och assistans 

till små och medelstora foretag vilka har intresse att finna nya marknader for sina produkter, 
och att etablera affärskontakter som forstärker relationerna till den asiatiska region som Kina 
är en del av. 

Kontoret bemannas av två personer på heltid varav en specifikt arbetar med näringslivsinrik
tade frågor. Under den treårsperiod som avslutas vid kommande årsskifte har kontoret, till 

viss del, finansierats med bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Den 
totala kostnaden per år for Regionforbunden tillsarrunans innan avdrag for bidraget har varit 

1,1 mnkr. 
En halvtidsutvärdering av projektet har genomforts av en oberoende konsult. Rapporten bil

äggs. 

lnfor den kommande treårsperioden 2015-2017 har rorfrågan gjorts till Regionforbundet 
lönköpings län om intresse att ansluta sig till kontoret. Ansökan for fmansiering från ERUF 

kan tidigast inlämnas i november, men forberedelser måste påbörjas i princip per omgående. 

Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

I den regionala utvecklingsstrategin som styrelsen fastställde i juni 2013 framgår bland annat 

roljande; 

" ... Den internationella konkurrensen fortsätter att öka, särskilt från länder med låga pro
duktionskostnader. Stora globala kunder kräver större åtaganden och närvaro från sina 

leverantörer. Eftersom att andelen små och medelstora industrifore/ag dominerar i regionen 
krävs kraftsamlingför att möta dessa krav. Det ställs därför krav på ökad samverkan .... " 

Dessa utmaningar har redan inneburit att flera samarbetsprojekt skapats med Småland som 

gemensam nämnare. Projekt "Smart Housing Småland", Partnerskap Småland, coachingpro-



jektet som stärker träindustrin och Träregion Småland är exempel på satsningar som verkar i 
den andan som anges i strategin. 

Avsiktsförklaring 

Med refererande till osäkerheter att redogöra för hur det kommande projektet för perioden 

2015-2017 kommer att formas i detalj utifrån erfarenheter som framkommit i utvärderingen, 
föreslås styrelsen att, i ett första skede, ställa sig bakom intentionen att pröva förutsättning
arna till att lönköpings län ansluter sig till Shanghaikontorets näringslivsarbete. Det fortsatta 

arbetet med att arbeta fram en ansökan om bidrag från ERUF bör särskilt ta sikte på att klar
lägga finansierings- och kostnadsfördelningsmodell, styrformer och samverkansformer såväl 
mellan regionförbunden som med andra samarbetspartners inom regionerna och i Kina. 

Styrelsen för Regionförbundet för lönköpings län föreslås därför besluta, 

Att Regionförbundet lönköpings län deltar i diskussioner för upprättande av an
sökan till ERUF om finansiering av näringslivskontor med placering i Shang
hai, och med avsikten att ingå i samarbetet med övriga ansökningsorganisat

ioner. 
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