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§ 104 Motion - Medicinskt motiverad kost inom 
 barnomsorgen - svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Leontina Aurell kommit in med en motion om 
medicinskt motiverad kost inom barnomsorgen. Sverigedemokraterna vill att 
Mullsjö kommun ska kräva läkarintyg för att erhålla specialkost och att alltid servera 
ett vegetariskt alternativ utöver huvudalternativet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2021 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden för 
utredning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 mars 2021 att årligen 
begära in en uppföljning av skolmåltidernas näringsriktighet från tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden har den 15 april 2021 beslutat att ge kostchefen i uppdrag att 
fram ett förslag till svar på motionen.  

Kostchefen har tagit ett fram ett förslag till svar på motionen. Det finns redan idag 
krav på läkarintyg för att erhålla medicinskt motiverad specialkost. Ansökan görs till 
kostenheten och finns på kommunens hemsida. I dagsläget finns inte ekonomiska 
möjligheter att alltid servera ett vegetariskt alternativ. Det är dessutom försvårande 
att uppfylla kraven på näringsriktig kost med enbart vegetarisk kost. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 15 september 2021, § 110 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 99 
Protokoll från tekniska nämnden den 10 juni 2021, § 79 
Tjänsteskrivelse från kostchefen den 31 maj 2021 
Protokoll från tekniska nämnden den 15 april 2021, § 50 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 8 mars 2021, § 34 
Protokoll från kommunfullmäktige den 23 februari 2021, § 20 
Motion – Medicinskt motiverad kost inom barnomsorgen den 8 februari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom kostenhetens tjänsteskrivelse, och 

att motionen är besvarad.  
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§ 104 fortsättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leontina Aurell (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom 
motionen. 
Linda Danielsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Linda Danielssons (S) förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse att motionen är besvarad.  

Reservation 
Leontina Aurell (SD), Christian Wall (SD), Jenny Hultgren (SD), Albert Müller (SD) 
och Ewa Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden 
Kostchefen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschefen 
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