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Viltförvaltningsplan för det kommunala
markinnehavet i Tyresö kommun
§ 152

Diarienummer KSM2022-88.434

Kommunstyrelsens beslut
1. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö
kommun antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att
organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur
viltvårdarna anlitas och sägs upp.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beskrivning av ärendet
I stadsliknande miljöer är befolkningstätheten hög, vilket innebär att många
människor potentiellt kan påverkas av viltet, både i positiv som negativ
bemärkelse. Viltet ger oss natur- och friluftsupplevelser och skapar
förutsättningar för många andra arter att existera. Vi använder oss dagligen av
viltets ekosystemtjänster som till exempel kontakt med djur och natur och
fågelsång på våren. Samtidigt ökar även risken för viltrelaterade problem
(ekosystem-otjänster) som till exempel skador på egendom, rädsla för vildsvin
och trafikolyckor.
Viltförvaltning är i huvudsak ett kommunalt ansvar. Målet med
viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna så
att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för
kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet
mellan människor och vilt.
Det har under en längre tid funnits ett behov av en plan som sätter ramar, krav
och riktlinjer kring viltvården och viltförvaltningen, och som hanterar de
ökande viltstammarna.
Viltförvaltningsplanen är tänkt att fungera som ett stöd i viltvårdsarbetet och
som ett dokument som kan användas i kommunikationen med
kommuninvånarna. Planen kommer att ingå som en del av kommande
naturvårdsplan och ska också fungera som ett styrdokument för rutiner, avtal,
upphandling med mera.
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Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö
kommun antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att
organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur
viltvårdarna anlitas och sägs upp.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Viltförvaltningsplan.pdf
Viltförvaltningsplan.pdf
Artspecifika riktlinjer, bilaga 1.pdf
Prövning av barnets bästa bilaga 2.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 27.docx
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2022-08-09

Tid

18:30–20:45

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Närvarande

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2022-08-15

Paragrafer

134–156

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson §§ 134-148 och 150-156

Jeanette Hellmark § 149

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-08-09

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-15

Datum då anslaget tas ned

2022-09-06

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Anslag upprättat av

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M), ej närvarande § 149 på grund av jäv
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M), justerande § 149
Fredrik Bergkuist (M), tjänstgörande ersättare för Mats Fält (M)
Chris Helin (M), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M) § 149
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Joakim Grimborg (KD), tjänstgörande ersättare för Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Björn Lindgren (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Charlotta Klinth, tf chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Thimberg, tf. biträdande avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
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Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Christoffer Holmström (S)
Ajda Asgari (MP)
Mats Fält (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
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