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Anmälan om deltagande i Leader-område nästa programperiod
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska delta i leaderområde
Leader Linné även nästa programperiod 2014-2020.
Styrelsen för Leader Linné får hantera eventuella förfrågningar om fler
kommuner ska ingå i leaderområdet. Ljungby kommun är positiv till att utöka
området om så blir fallet.
Finansiering av Ljungby kommuns deltagande sker genom pengar avsatta för
medfinansiering till olika slags EU-projekt.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 juni 2013 mottagit en skrivelse med
förfrågan om Ljungby kommun ska delta i leaderområdet Leader Linné även
nästa programperiod 2014-2020, samt om kommunen vill att ytterligare
kommuner ska ingå i leaderområdet.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 7 juni 2013 att utgångspunkten i
planeringen handlar om vilka kommuner som ska ingå i leaderområdet. Därefter
startar arbetet med att ta fram en ny leaderstrategi för landsbygdsutveckling.
Inför varje programperiod tas en ny strategi fram.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att leaderområdet Leader Linné har
mycket framgångsrikt och stimulerat landsbygdsutvecklingen i Ljungby
kommun. Under den nuvarande programperioden har Ljungby kommun
medfinansierat leaderområdet med cirka 300 000 kronor per år. Ljungby
kommun har fått en stor uppväxling på de investerade medlen.
Totalt har Leader Linné behandlat 325 projektansökningar och av dem har 265
beviljats, totalt ca 46 mkr. Ljungby kommun har beviljats 16 stora projekt och
19 små projekt. Dessutom har aktörer i kommunen medverkat i 36
gränsöverskridande projekt. Per investerad krona har Ljungby kommun fått
tillbaka 4,37 kr (gränsöverskridande projekt är inkluderade).
Leader är en metod och åtgärd för landsbygdspolitiken i Sverige.
Leaderområdena i landet delfinansieras av EU, staten, regionförbund,
kommuner, privata och ideella aktörer i ett leaderområde. Leadermetoden har
fokus på underifrånperspektivet och samverkan mellan offentliga, privata och
ideella aktörer.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Ljungby kommun ska delta i leaderområde Leader Linné även nästa
programperiod 2014-2020. Finansiering av Ljungby kommuns deltagande sker
genom pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen den 27 augusti 2013
att besluta att Ljungby kommun ska delta i leaderområde Leader Linné även
nästa programperiod 2014-2020.
Styrelsen för Leader Linné får hantera eventuella förfrågningar om fler
kommuner ska ingå i leaderområdet. Ljungby kommun är positiv till att utöka
området om så blir fallet.
Finansiering av Ljungby kommuns deltagande sker genom pengar avsatta för
medfinansiering till olika slags EU-projekt.
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