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§ 116 Medborgarförslag om att Hörby kommun
aktivt stöttar boende med anledning av
den ev. framtida gruvdriften (KS)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen
att:


inga särskilda åtgärder för de boende i Lyby med omnejd tas.



Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
2019-02-18 inkom ett medborgarförslag där Hörby kommun föreslås
att aktivt stötta de boende i Lyby med omnejd som nu ser sin
hembygd och natur hotas av en eventuell framtida gruvdrift för
brytning av vanadin m.m. Kommunfullmäktige överlämnade 201903-25 § 72 ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Det framgår inte av medborgarförslaget vilken typ av aktivt stöd som
förslagsställaren förväntar sig.
Sammanfattningsvis framgår det att det finns få sätt för kommunen
att påverka varandet eller icke-varandet av gruvdrift i kommunen.
Kommunen fungerar som remissinstans i flera steg i processen och
bjuds ofta in till dialog av verksamhetsutövare. Kommunen har dock
få juridiska verktyg för att förhindra en eventuell gruvdrift då
tillståndgivande för den här typen av verksamhet ligger utanför
kommunens mandat att besluta om.
Det finns dock inget som hindrar kommunen och/eller enskilda
partier eller sammanslutningar av partier från att ta ett principbeslut
där kommunens och/eller partiets/partiernas inställning till gruvdrift

Justerande

Utdragsbestyrkande
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inom kommunens gränser klargörs. Ett sådant beslut ska endast ses
som ett politiskt ställningstagande.
Då förslagsställaren som sagt inte redogör för vilken typ av aktivt stöd
denne förväntar sig och med bakgrund av att kommunen har
begränsade verktyg att påverka tillståndsprocessen föreslås att inga
särskilda åtgärder för de boende i Lyby med omnejd tas.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå Kommunstyrelsen att:


Inga särskilda åtgärder för de boende i Lyby med omnejd tas.



Anse medborgarförslaget besvarat.

§ 116, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att
detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-23
Beslut Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 72
Medborgarförslag om att Hörby kommun aktivt stöttare boende med
anledning av den ev. framtida gruvdriften.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Förslagsställaren
_____
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Utdragsbestyrkande

