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§ 134
Svar på motion (SD) om viltkött (KS 2020.285)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första att-sats och anser den andra 
att-satsen besvarad.
 
Reservationer
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
 

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion om viltkött. Motionären föreslår:
1. 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.
2. 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.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som ansvarar för 
kommunens kostenhet. Utifrån nämndens svar bedömer kommunledningskontoret att det 
pågår ett aktivt arbete kring att öka användningen av lokalt viltkött, utifrån den nuvarande 
måltidspolicyn.

Yrkanden
Martin Siltanen (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller hela 
motionen.
 
Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens 
första att-sats och anser den andra att-satsen besvarad.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Martin Siltanens (SD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer 
proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Beslutsunderlag
 §98 KS AU Svar på motion (SD) om viltkött
 Svar på motion (SD) om viltkött
 Motion (SD) om servering av viltkött inom Vallentuna kommuns verksamheter
 Barn- och ungdomsnämnden yttrande, motion om viltkött
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§ 98
Svar på motion (SD) om viltkött (KS 2020.285)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första att-sats och anser den andra 
att-satsen besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion om viltkött. Motionären föreslår:
1. 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.
2. 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.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som ansvarar för 
kommunens kostenhet. Utifrån nämndens svar bedömer kommunledningskontoret att det 
pågår ett aktivt arbete kring att öka användningen av lokalt viltkött, utifrån den nuvarande 
måltidspolicyn.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (SD) om viltkött
 Motion (SD) om servering av viltkött inom Vallentuna kommuns verksamheter
 Barn- och ungdomsnämnden yttrande, motion om viltkött
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om viltkött

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första att-sats och anser 
den andra att-satsen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har väckt en motion om viltkött. Motionären föreslår:
1. 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.
2. 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.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som ansvarar för 
kommunens kostenhet. Utifrån nämndens svar bedömer kommunledningskontoret 
att det pågår ett aktivt arbete kring att öka användningen av lokalt viltkött, utifrån 
den nuvarande måltidspolicyn.

Bakgrund – ur nämndens svar
Kommunens kostverksamhet är förlagd inom barn- och ungdomsnämnden. Motionen 
har därför skickats på remiss till nämnden. Utifrån svaret framgår att 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. Djuren lever vilt i 
naturen och har en låg klimatpåverkan. Köttet kan med fördel vara med på menyn 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 bidra till kommunens krisberedskap. 
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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 
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. 
vildsvinskött att nå matgästerna. Det handlar också om att motivera jägare, 
vilthanteringsanläggningar och grossister att göra ansträngningar för att 
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.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Kommunens befintliga måltidspolicy anger att måltiden ska bidra till kommunens 
miljömål: 

 Matens negativa miljöpåverkan ska minskas, till exempel genom menyernas 
sammansättning och livsmedelsval. Menyerna ska sträva efter att bestå av 
klimatsmarta råvaror efter säsong. 

 Kommunen ska i upphandling ställa krav på mervärde i produktionen av kött 
och kyckling, mjölk och odling. Mervärde innebär att ställa höga krav inom 
djurskydd, djurhälsa, användning av antibiotika och växtskyddsmedel samt 
andra miljöhänsyn. 

 Kommunen ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlat och 
närproducerat. 

 Transporter ska minimeras. 
 Matsvinnet ska minimeras från såväl kök som måltid.

Kommunledningskontoret konstaterar att barn- och ungdomsförvaltningen utifrån 
policyn arbetar aktivt med att möjliggöra exempelvis vildsvin på menyn. Tydliga 
skrivningar finns även kring närodlat såväl som närproducerat. 

Konsekvenser för barn
Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara 
relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
Barn- och ungdomsnämnden
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§ 11
Remissvar, motion om viltkött (SD) (BUN 2020.509)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Annika Fagerberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

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 arbetsutskottets förslag.
 
Annika Fagerberg (SD) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Annika Fagerbergs 
(SD) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M) ställer sitt eget yrkande mot Annika Fagerbergs (SD) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §8 BUN AU Remissvar, motion om viltkött (SD)
 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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