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Dnr 2020/1095 

§ 2  Motion - Servera inte margarin till våra barn och 
 gamla 

Ärendebeskrivning 
En motion har från Sverigedemokraterna inkommit om att inte servera margarin till 
barn och gamla. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till tekniska nämnden 
som har beslutat att ge kostchefen i uppdrag att utreda motionen.  

Kostenheten följer Livsmedelverkets rekommendationer och den kostpolicy som 
kommunfullmäktige har fastställt.  

Köket på Margaretas park tillhandahåller smör som lagervara till köpande 
vårdavdelningar. Smör används också i matlagning, bakning och desserter i det 
köket.  

Kostpolicyns målsättning är bland annat att maten har rätt näringsinnehåll och följer 
Livsmedelsverkets rekommendationer av ”Bra mat i skola/förskola” och ”Bra mat i 
äldreomsorgen” samt avvikande kost vid behov.  

Köken på skolor och förskolor i Mullsjö kommun använder rapsolja och flytande 
margarin vid matlagning och bakning. Rapsolja innehåller mest omättade och 
fleromättade fettsyror. Flytande margarin består till huvuddelen av rapsolja. Till 
bordsmargarin används Flora som har en fetthalt på 70 %. Flora innehåller 
fleromättat och enkelomättat fett.  

Palmolja används inte i köken i Mullsjö kommun, men kan finnas i mycket små 
mängder i livsmedelskomponenter på kommunens livsmedelsavtal hos grossist. 
Palmolja som eventuellt kan förekomma ska vara certifierad.  

Smör innehåller 80 % fett. Smör är inte bredbart i kyla och innehåller mest ett 
mättat fett, men innehåller också enkelomättade fettsyror. Köken inom skola och 
förskola i Mullsjö kommun använder inte smör varken i matlagning eller till 
servering eftersom Livsmedelsverkets rekommendationer efterföljs där.  

Kostenheten kan inte ändra antagna rekommendationer från Livsmedelsverket och 
den kostpolicy som är antagen i Mullsjö kommun. 
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§ 2 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 178 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2020 § 184 
Tjänsteskrivelse från kostchefen den 6 oktober 2020. 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober 2020, § 167 
Protokoll från tekniska nämnden den 10 september 2020, § 113 
Protokoll från tekniska nämnden den 16 april 2020, § 61 
Protokoll från kommunfullmäktige den 24 mars 2020, § 38  
Motion - Servera inte margarin till våra barn och gamla från Sverigedemokraterna 
den 10 mars 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kostchefens svar 
daterat den 6 oktober 2020 som sitt och därmed anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Bjerenius (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kostchefens svar 
daterat den 6 oktober 2020 och därmed avslå motionen. 

Joachim Werich (M), Christian Wall (SD) och Joachim Stenberg (MF) föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. 
Dels förslag från kommunstyrelsen, dels förslag från Sara Bjerenius, dels förslag 
från Joachim Werich med flera. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Joachims Werichs 
förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Sara Bjerenius förslag. 

Ordförande finner att Sara Bjerenius förslag vinner. 

Omröstning begärs. 
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Omröstning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag är motförslag. 

Ordförande frågar om Joachim Werichs förslag är motförslag. 

Ordförande finner att Jocahim Werichs förslag är motförslag. 

Omröstning 2 
Den som röstar för Sara Bjerenius förslag röstar ja och den som röstar för Joachim 
Werichs förslag röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att Sara Bjerenius förslag vinner med 21 ja-röster mot 11 nej-
röster och 2 som avstod att rösta. Se separat omröstningslista. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta kostchefens svar daterat den 6 oktober 2020 som sitt och därmed avslå 
motionen. 

Reservation 
Hela Sverigedemokratiska gruppen, Joachim Stenberg (MF), Joachim Werich (M) 
och Eva Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Kostchefen 
Tekniska nämnden 
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Omröstningslista § 2 
  Sara B  / Joachim W.  

LEDAMOT Tjänstgörande 
ersättare 

JA NEJ AV- 
STÅR 

JA NEJ AV- 
STÅR 

Linda Danielsson (S)  X      

Charlotte Götesson (M) Peter Naurén  X     

Joseph Tornell (KD)  X       

Leontina Aurell (SD)   X     

Johnny Wismén (S)  X      

Henrik Jansson (M)   X     

Lars Eriksson (KD)  X      

Christer Rube (S)  X      

Albert Müller (SD)   X     

Sara Bjerenius (MP)  X      

Gun Nilsson (C)  X      

Mikael Johansson (V)  X      

Mats Tingshagen (S)  X      

Ingemar Eriksson (M)   X     

Stefan Lindkvist (MF) Joachim Stenberg  X     

Paula Ekblom (KD)    X    

Eva Johansson (SD)   X     

Liza Oswald (S)  X      

Fredrik Samuelsson (M)   X     

Tomas Elf (S) Harrieth Cajfeldt-Carlsson X      

Fredrik Lindman (KD)  X      

Christian Wall (SD)   X     

Thore Thorstensson (L) Jan Toremark X      

Kicki Svensson (S)  X      

Karin von Zweigbergk (M) Eva Nilsson  X     

Alexander Norman (MP)  X      

Staffan Bäckelid (KD)  X      

Martin Svensson (S)  X      

Jouko Broström (C)  X      

Jenny Hultgren (SD) --       

Joachim Werich (M)   X     

Kristoffer Blomstrand (V)  X      

Jimmie Larsson (M)    X    

Tonie Krusing (KD)  X      

Katarina Karlsson (S)  X      
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