
SAMMANTRÄDEPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-11-26 

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2019/1139 

§ 157  Motion - servera smör till våra barn och gamla - 
 svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Angelica Lundberg har kommit in med en motion om 
att servera smör till våra barn och gamla. Hon anser att ingen i kommunen, varken 
barn eller gammal, ska behöva äta margarin och föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att byta ut allt bordsmargarin som serveras i kommunens bespisningar mot 
smör, att byta ut allt margarin som används för kommunal matlagning till smör eller 
olja och att justera kostpolicyn så att endast smör eller olja får användas och 
serveras i kommunens kök och bespisningar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 augusti 2019 att överlämna motionen till 
tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden beslutade 12 september 2019 
att ge kostchefen i uppdrag att utreda ärendet. 

Kostenheten följer Livsmedelsverkets rekommendationer och den Kostpolicy som 
kommunfullmäktige har fastställt 2016 med vissa undantag. 

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 specialkost 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 vårt 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.  
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§ 157 fortsättning 

Köken inom skola och förskola i Mullsjö kommun använder inte smör, varken i 
matlagning eller till servering eftersom Livsmedelsverkets rekommendationer och 
kommunens Kostpolicy efterföljs där. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 november 2019 § 160 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 oktober 2019 § 107 
Protokoll från tekniska nämnden den 10 oktober 2019 § 114 
Tjänsteskrivelse från kostchefen den 1 oktober 2019 
Protokoll från tekniska nämnden den 12 september 2019, § 98 
Protokoll från kommunfullmäktige den 20 augusti 2019, § 111 
Motion från Sverigedemokraterna den 7 juni 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Samuelsson (M), Christian Wall (SD) och Sara Bjerenius (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Liza Oswald (S) och Linda Danielsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att förslaget om att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen vinner. 

Omröstning 
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag att bifall motionen röstar ja och 
den som röstar enligt tekniska nämndens och kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att förslaget att avslå motionen vinner med 18 nej-röster mot 14 
ja-röster och 2 som avstod att rösta. Se separat omröstningslista. 
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§ 157 fortsättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Tekniska nämnden 
Kostchefen  
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Omröstningslista 
  § 157 

Bifall       Avslag  
 

LEDAMOT Tjänstgörande 
ersättare 

JA NEJ AV- 
STÅR 

JA NEJ AV- 
STÅR 

Linda Danielsson (S)   X     

Charlotte Götesson (M)  X      

Joseph Tornell (KD)   X     

Leontina Aurell (SD)  X      

Pernilla Jovanovic (S) Douglas Öberg  X     

Henrik Jansson (M)  X       

Lars Eriksson (KD)   X      

Christer Rube (S)   X      

Albert Müller (SD)  X       

Sara Bjerenius (MP)  X       

Pauline Ahlnér Svenn (C) Gun Nilsson  X      

Mikael Johansson (V) Susan Rudberg X       

Mats Tingshagen (S)   X      

Ingemar Eriksson (M)  X       

Stefan Lindkvist (MF) --       

Paula Ekblom (KD)   X      

Eva Johansson (SD)  X       

Liza Oswald (S)   X      

Fredrik Samuelsson (M)  X       

Tomas Elf (S)   X      

Henrik Eneskjöld (KD) Stanley Abrahamsson  X      

Christian Wall (SD)  X       

Åsa Blomell (L)   X      

Kicki Svensson (S)   X      

Karin von Zweigbergk (M)  X       

Alexander Norman (MP)  X       

Staffan Bäckelid (KD)   X      

Martin Svensson (S)   X      

Jouko Broström (C)   X      

Jenny Hultgren (SD) Fredrik Roos X       

Joachim Werich (M) Mikael Lundqvist   X     

Kristoffer Blomstrand (V)  X       

Katarina Karlsson (S)   X      

Tonie Krusing (KD)   X      

Jimmie Larsson (M)    X     
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