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§ 8
Remissvar, motion om viltkött (SD) (BUN 2020.509)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
En motion om viltkött har inkommit från Sverigedemokraterna. Motionen föreslår:
-att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vallentuna kommuns måltidspolicy till att 
uppmuntra användningen av viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna 
lokala företag och lantbrukare.
-att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande och framtida berörda upphandlingar 
och där tar in viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna lokala företag 
och lantbrukare.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog, konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 20210115, Yttrande-Remiss av motion om viltkött
 Remiss av motion om viltkött
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, motion om viltkött (SD)

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
En motion om viltkött har inkommit från Sverigedemokraterna. Motionen föreslår:

-att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vallentuna kommuns måltidspolicy 
till att uppmuntra användningen av viltkött från svenska leverantörer samt där det är 
möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.

-att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande och framtida berörda 
upphandlingar och där tar in viltkött från svenska leverantörer samt där det är 
möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.

Bakgrund
Viltkött har en hög prisbild och är svårt att få tag på, vilket gör att Vallentuna 
kommun för närvarande inte köper in viltkött regelbundet. Den nuvarande 
måltidspolicyn beskriver att måltiden ska vara hållbar och bidra till kommunens 
miljömål. Det beskrivs att detta kan uppnås med klimatsmarta råvaror efter säsong. 
Policyn beskriver även att höga krav inom djurskydd och djurhälsa ska ställas, samt 
att närodlat och närproducerat ska gynnas, vid upphandling. Transporter ska också 
minskas. I enlighet med denna inriktning förbereder barn- och ungdomsförvaltningen 
för närvarande ett upphandlingsförfarande för inköp av lokala vildsvin. Arbetet med 
att undersöka möjligheter för att skapa en organisation för detta är pågående sedan 
2020.

Vildsvin anses av livsmedelsverket som en outnyttjad resurs. Djurstammen breder ut 
sig över landet och antal djur ökar trots en omfattande jakt. Vildsvin orsakar skador 
på jordbruket i Sverige och är inblandande i viltolyckor. (Regeringen: SOU:2014:54) 
Djuren lever vilt i naturen och har en låg klimatpåverkan. Köttet kan med fördel vara 
med på meny i Vallentuna kommuns verksamheter. En organisation där inköp av 
lokala vildsvin möjliggörs kan medföra att den gröna näringen växer i regionen och 
att ytterligare kontakter och inköpsvägar för att köpa in livsmedel till verksamheten 
skapas, vilket kan öka kommunens krisberedskap.

Vallentuna kommun är sedan 2020 medlem i Jordbruksverkets vildsvins-nätverk.  
Syftet med nätverket är att öka kunskapen och hitta nya lösningar för att få mer 
vildsvinskött att nå matgästerna. Det handlar också om att motivera jägare, 
vilthanteringsanläggningar och grossister att göra ansträngningar för att 
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tillgängliggöra köttet till offentliga kök. Nätverket bildades som en del av 
Vildsvinspaketet som är ett regeringsuppdrag, framtagen för den nationella 
livsmedelsstrategin i Sverige. Vildsvinspaketet omfattar till exempel frågor som ökad 
efterfrågan och enklare hantering med bibehållen livsmedelssäkerhet och köttkvalitet.  

Susanna Falk Charlotte Müntzing
Utbildningschef Kostchef/Avdelningschef

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Remiss 
Remiss av motion om viltkött  

Svar på remissen önskas senast: 2021-03-01 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Motion 
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