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Kommunstyrelsen

Medverkan i LLU Folkungaland 2014-2020
LLU är en metod för landsbygdsutveckling i EU-länderna. Olika
områden bildas för att kunna arbeta fram en lokal strategi för
landsbygdsutveckling. Lokala utvecklingsgrupper, byalag och andra
föreningar på landsbygden, företag och kommunen, har möjlighet att
samverka i syfte att lokalt utveckla landsbygden med EU-medel.
Jordbruksverket har beslutat att tidigare benämning Leader ska ändras
till LLU (Lokalt ledd utveckling) och består fortfarande av ett
trepartssamarbete mellan offentliga, privata och ideella sektorn.
Mjölby kommun har medverkat under perioden 2007-2013 i detta EUprogram.
Av den offentliga finansieringen för LLU under åren 2014-2020
betalas 33 procent av kommunen. Medfinansieringen bygger på
invånarantalet (26 313 personer) som utgör 18 kronor per invånare.
För Mjölbys del innebär det att hela kommunen ingår i LLU
Folkungaland.
Kommunens finansiering blir 2 350 791 kronor vilket innebär att
kommunens insats blir 470 158 kronor per år med start 2016 och fram
till 2020 (5 års medfinansiering).
Inom Folkungaland tillsätts en styrelse med representanter från ideell,
privat och offentlig sektor (LAG-gruppen) som godkänner de projekt
för landsbygdsutveckling som skall finansieras och genomföras.
LAG-gruppens representanter från Mjölby 2016-2020 är:
Anders Steen (C) och Mats Allard (M), offentliga
(KS beslut 2015-09-16)
Kristin Henrysson, näringsliv
Rolf Båvius, ideell
(Jeanette Blackert, suppleant)
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Under 2015 bildades nya föreningen LLU Folkungaland där Mjölby
kommun ingår tillsammans med Finspång, Linköping, del av
Norrköping, Motala, Vadstena och Åtvidabergs kommuner.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige anslå 470 158 kronor per år för åren
2016-2020 för deltagande i LLU Folkungaland
Kommunstyrelseförvaltningen

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

§ 166

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-28

1 (2)

KS/2015:324

Medverkan i LLU Folkungaland och anslående av medel 2016-2020
LLU är en metod för landsbygdsutveckling i EU-länderna. Olika områden bildas för
att kunna arbeta fram en lokal strategi för landsbygdsutveckling. Lokala
utvecklingsgrupper, byalag och andra föreningar på landsbygden, företag och
kommunen, har möjlighet att samverka i syfte att lokalt utveckla landsbygden
med EU-medel.
Jordbruksverket har beslutat att tidigare benämning Leader ska ändras till LLU
(Lokalt ledd utveckling) och består fortfarande av ett trepartssamarbete mellan
offentliga, privata och ideella sektorn.
Mjölby kommun har medverkat under perioden 2007-2013 i detta EU-program.

Av den offentliga finansieringen för LLU under åren 2014-2020 betalas 33 procent
av kommunen. Medfinansieringen bygger på invånarantalet (26 313 personer)
som utgör 18 kronor per invånare. För Mjölbys del innebär det att hela
kommunen ingår i LLU Folkungaland.

Kommunens finansiering blir 2 350 791 kronor vilket innebär att kommunens
insats blir 470 158 kronor per år med start 2016 och fram till 2020 (5 års
medfinansiering).
Inom Folkungaland tillsätts en styrelse med representanter från ideell, privat och
offentlig sektor (LAG-gruppen) som godkänner de projekt för
landsbygdsutveckling som skall finansieras och genomföras.

LAG-gruppens representanter från Mjölby 2016-2020 är:
Anders Steen (C) och Mats Allard (M), offentliga
(KS beslut 2015-09-16)
Kristin Henrysson, näringsliv
Rolf Båvius, ideell
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(Jeanette Blackert, suppleant)

Under 2015 bildades nya föreningen LLU Folkungaland där Mjölby kommun ingår
tillsammans med Finspång, Linköping, del av Norrköping, Motala, Vadstena och
Åtvidabergs kommuner.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anslå 470 158 kronor per år för åren 2016-2020 för deltagande i LLU
Folkungaland

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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