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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kerstin Reimstad

2019-03-06

Dnr KS 2015-74

Kommunstyrelsen

Besök i Kaunas 4-6 april 2019, beslut
Förslag till beslut
1. Vice borgmästare Gustaf Appelberg (L) ges medgivande att besöka
Linköpings kommuns samverkansort Kaunas den 4-6 april 2019.
Ärende
Kaunas, Litauen, är en samverkansort till Linköpings kommun sedan år 1992.
Avtal finns.
Den 1-7 februari 2019 anordnas Scandinavian Days 2019 i Kaunas. Det
genomförs i samarbete med representanter från Danmark, Finland, Norge och
Sverige t ex kommuner, ambassader, handelskammare, företag, universitet,
kulturinstitutioner.
Linköpings kommun är inbjudna som huvudtalare att medverka vid ett
halvdagsseminarium för litauiska företag och näringslivsorganisationer om att
göra affärer i Sverige med fokus på Linköping och Östergötland. Detta görs i
samverkan med svenska handelskammaren i Litauen, honorärkonsul för
Litauen (verksam i Linköping) och Litauens ambassad i Stockholm.
Ett match-making event med de litauiska företagen planeras också för att se
vilka företag som kan vara intressanta för vidare kontakter när det gäller
Linköping och Östergötland.
Inbjudna borgmästare har också ett särskilt program under Scandinavian Days
2019.
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Besöket i april är en del av en långsiktig näringslivssamverkan. Till hösten är
ett besök inplanerat av svenska handelskammaren i Litauen till Linköping då
ett 20-tal företag beräknas delta.
Ett uppföljande besök till Kaunas och Litauen med företag från Linköping
planeras till våren 2020.
__________
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Ekonomiska konsekvenser
Besöket finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges presidiums budget.
Kommunala mål
Kommunövergripande mål 5:
Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Internationell strategi:
Prioriterat område: Profilering. Skapa kontakter och öppna dörrar för det lokala
och regionala näringslivet och främja Linköpings möjligheter som
etableringsort och som besöksmål.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Näringslivsutvecklare, Erik Åqvist
Utvecklingsstratreg, Kerstin Reimstad

