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§ 34
Remissyttrande, motion (SD) om att införa matkultur som kulturellt utbud 
i Vallentuna kommun (KN 2021.031)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att införa matkultur som kulturellt 
utbud i Vallentuna kommun. Motionen innehåller följande två att-satser:
– Kommunfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att införa matkultur som en del av 
Vallentunas utbud.
– Aktivt arbeta med att tydliggöra och underlätta för invånarna att hitta de matproducenter vi 
har i kommunen.

En extra satsning på matkultur ingår inte i kulturnämndens prioriterade områden, men ingår 
som en del i det ordinarie löpande kulturutbudet. I kulturnämndens kulturutbud genomförs en 
programserie som kallas ”Kulturlunch”, där lokalt producerad mat erbjuds till konsumenter 
som deltar i våra kulturprogram.

Kulturnämnden samarbetar redan idag med lokala matproducenter i samband med 
programverksamhet, till exempel Café Form i Kulturhuset och Vallentuna Teater, samt 
Hökeriet i Lindholmen. Hökeriet serverar mat vid kulturnämndens årliga event ”Bussresa för 
nyinflyttade”. Café Form erbjuder dessutom lokalproducerade matvaror dagligen i 
Kulturhuset. På Vallentuna kommuns hemsida Upplev Vallentuna tipsar kommunen om 
lokala matproducenter på en egen sida. På så sätt pågår ett arbete med att underlätta för 
invånarna att hitta de matproducenter vi har i kommunen.

I och med detta pågående arbete inom kulturnämnden föreslår kulturförvaltningen att 
kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Remissyttrande, motion (SD) om att 
införa matkultur som kulturellt utbud i 
Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att införa matkultur som 
kulturellt utbud i Vallentuna kommun. Motionen innehåller följande två att-satser:
– Kommunfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att införa matkultur som en del av 
Vallentunas utbud.
– Aktivt arbeta med att tydliggöra och underlätta för invånarna att hitta de 
matproducenter vi har i kommunen.

En extra satsning på matkultur ingår inte i kulturnämndens prioriterade områden, 
men ingår som en del i det ordinarie löpande kulturutbudet. I kulturnämndens 
kulturutbud genomförs en programserie som kallas ”Kulturlunch”, där lokalt 
producerad mat erbjuds till konsumenter som deltar i våra kulturprogram. 

Kulturnämnden samarbetar redan idag med lokala matproducenter i samband med 
programverksamhet, till exempel Café Form i Kulturhuset och Vallentuna Teater, 
samt Hökeriet i Lindholmen. Hökeriet serverar mat vid kulturnämndens årliga event 
”Bussresa för nyinflyttade”. Café Form erbjuder dessutom lokalproducerade matvaror 
dagligen i Kulturhuset. På Vallentuna kommuns hemsida Upplev Vallentuna tipsar 
kommunen om lokala matproducenter på en egen sida. På så sätt pågår ett arbete 
med att underlätta för invånarna att hitta de matproducenter vi har i kommunen.

I och med detta pågående arbete inom kulturnämnden föreslår kulturförvaltningen 
att kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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Remiss 
Inkommen motion om matkultur  

Svar på remissen önskas senast: 2021-10-30 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 
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Motion om att införa matkultur som kulturellt utbud i Vallentuna kommun.  
  
  
Mat har genom tiderna spelat en stor roll i människornas liv och leverne. Olika tider har haft olika tillgång 
på födoämnen och därmed har matkulturen sett olika ut från tid till tid och från ort till ort.  
  
I vårt samhälle av idag finns i stort sett ett obegränsat utbud av råvaror och mat från jordens alla hörn. Men 
vi lever också i en tid då vi behöver begränsa vår påverkan på jordklotet och vi behöver tänka på både 
klimat och miljö.      
                                                                                                          
I Vallentunas Miljö och klimatstrategi kan man läsa att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara 
långsiktigt hållbar och att invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val ska öka.   
Vallentuna kommun ska bidra till de globala målen med hållbar konsumtion och produktion.  Vallentuna 
kommun ska arbeta aktivt för att stimulera och underlätta för invånare och företag att konsumera 
hållbart.   
Kommunen ska främja hållbart företagande, miljöinnovation och livsmedelsproduktion i Vallentuna.  
  
Vi Sverigedemokrater anser att ett led i detta arbete med miljö och klimatstrategin bör vara att underlätta 
för Vallentunas matproducenter och matkonsumenter att hitta varandra, för att invånarna ska kunna 
konsumera närodlade produkter i möjligaste mån.   
Detta kan ske genom att man på kommunens hemsida ska kunna hitta sin lokala producent med namn, vad 
de producerar, öppettider för gårdsbutiker, kontaktuppgifter, mm.                                                                                  
  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att:   

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kulturnämnden att införa matkultur som en del av Vallentunas utbud  

Aktivt arbeta med att tydliggöra och underlätta för invånarna att hitta de matproducenter vi har i 
kommunen.  

  
  
  
Susanna Kriström, SD Vallentuna  
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