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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 57
Ansökan om utvidgat LEADER-område
Kommunstyrelsens förslag

1. Värmdö kommun ansöker inte om ändrat LEADER-område, utan
avvaktar eventuellt ny programperiod 2014 – 2019.
2. Informationen om möjligheterna till LEADER-stöd för lokalt närings- och föreningsliv ska ökas.
Ärendebeskrivning

I samband med beslutet om budget för 2011 uppdrog kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen att senast 31/5 2011 återkomma med en konsekvensutredning och förslag till att utöka medverkan till att omfatta hela kommunen.
Förvaltningen har föreslagit att kommunen avvaktar med att ansöka om ändrat LEADER-område.
Handlingar i ärendet

Ansökan om utvidgat LEADER-område, KLK 2011-01-20
Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Värmdö kommun ansöker inte om ändrat LEADER-område, utan
avvaktar eventuell ny programperiod 2014 – 2019.
2. Informationen om möjligheterna till LEADER-stöd för lokalt närings- och föreningsliv ska ökas.
Lars Bryntesson (S) yrkar bifall till Bergmans p. 2, beträffande p. 1 yrkar
han på följande beslut:
1. Värmdö kommun ansöker om ändrat LEADER-område.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Bryntessons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
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”Den som biträder Bergmans yrkande röstar ja, den som biträder Bryntessons yrkande röstar nej.”
Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster enligt
Bergmans yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha
biträtt avslagsyrkandet om han varit beslutande vid dagens sammanträde.
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