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Medfinansiering till Leader Linné Småland 2015-2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leader Linné Småland med
2 249 207 kronor under programperioden 2015-2020. Finansieringen till
leaderpotten sker via pengar avsatta för medfinansiering till internationella
projekt. Utbetalning kommer att ske med 200 000 kronor under 2015 och
549 736 kronor under 2016. Därefter 374 868 kronor årligen.
Kommunstyrelsen medger även att överskjutande pengar från den gamla
föreningen Leader Linné kan föras över till den nya föreningen Leader
Linné Småland.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har under 2007-2013 ingått i ett leaderområde, Leader
Linné, vilket bland annat har bidragit till ny teknik, företagsutveckling,
bygdeutveckling, social och ekologisk hållbarhet samt stärkta
internationella kontakter.
Hösten 2013 beslutade kommunstyrelsen i Ljungby kommun att
kommunen ska ingå i det nya leaderområdet, Leader Linné Småland, under
programperioden 2015-2020. I leaderområdet ingår åtta kommuner:
Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och
Älmhult. Under denna programperiod kommer leaderområdet att ha en total
budget på 50 952 056 kronor. EU och svenska staten står för 34 137 877
kronor (67 procent) och de åtta kommunerna står tillsammans för
16 814 179 kronor (33 procent).
Leader Linné Småland ideell förening ansöker om medfinansiering från
Ljungby kommun med 2 249 207 kronor, det vill säga 374 868 kronor
årligen för åren 2015 till och med 2020. Leader Linné Småland vill även se
ett medgivande om överskjutande pengar från den gamla föreningen till den
nya.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera
Leader Linné Småland med 2 249 207 kronor under programperioden
2015-2020. Finansieringen till leaderpotten sker via pengar avsatta för
medfinansiering till internationella projekt. Utbetalning kommer att ske
med 200 000 kronor under 2015 och 549 736 kronor under 2016. Därefter
374 868 kronor årligen.
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Kommunstyrelsen föreslås även medge att överskjutande pengar från den
gamla föreningen Leader Linné kan föras över till den nya föreningen
Leader Linné Småland.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-10.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-09-29 § 88.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Skickas till
Leader Linné Småland

Justerandes sign

7(22)

