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§10

Svar på motion - Viltkött
(2020 KS0286)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med de
åtgärder som redan företas och som redovisas i samhällsbyggnadsnämndens svar.
Beskrivning av ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Roos (C) och Lennart Ohlsson (C) att
vildsvin, rådjur och älg skulle kunna vara en stor tillgång för matutbudet i vår kommun,
samtidigt som jägarna gör en stor samhällsinsats genom att reducera mängden vilt. Vidare
skulle kommunens verksamheter kunna få kvalitativ mat och samtidigt bidra till en minskad
skadegörelse som vildsvinen och även annat vilt utsätter samhället för.
Motionen föreslår i sin helhet:
- att Hylte kommun ser över upphandlingar så att man kan börja servera vildsvinskött och
eventuellt annat vilt i våra verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 september 2020, § 127, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande som ska vara inlämnat till kommunledningskontoret
senast den 26 mars 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver att viltkött ska upphandlas tillsammans med Laholms
kommun men i dagsläget är deras ledning inte eniga. Först nästa år kan
samhällsbyggnadsnämnden i samråd med dem servera viltkött vid enstaka tillfällen från
någon lokal leverantör. Utmaningarna är att få nämndens matgäster att uppskatta viltkött samt
hur nämnden säkert kan upphandla när-jagat och om nämnden kan köpa slakt, till ett
acceptabelt pris.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag på
svar till motion, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
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Handlingar i ärendet








Tjänsteskrivelse Svar på motion om viltkött
Motion - Viltkött
§84 KF Inkomna motioner
§127 KSAU Motion Viltkött - på remiss
§97 SBN Motion Viltkött - på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion Viltkött på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med de
åtgärder som redan företas och som redovisas i samhällsbyggnadsnämndens svar.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot bifallsyrkandet från Anna
Roos och Stina Isaksson, Ordförande finner att arbetsutskottet beslutat enligt
kommunledningskontorets förslag till beslut.
Reservation
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 (3)

