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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 32

Svar på motion om att bli en palmoljefri kommun
från Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula
(SD)

KSN-2019-1602

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019

att vid inköp av råvaror och livsmedel till kommunen så ska inte något innehållande
palmolja köpas in
att kommunen vid upphandlingar av lagad mat ska ha som krav att maten som
tillverkas ska vara fri från palmolja, samt
att allt som serveras inom kommunens verksamhet ska vara palmoljefritt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019
Bilaga 1, Motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD) och
Kent Kumpula (SD)
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Svar på motion om att bli en palmoljefri 
kommun från Lisen Burmeister (SD) och Kent 
Kumpula (SD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019  

 

• att vid inköp av råvaror och livsmedel till kommunen så ska inte något 
innehållande palmolja köpas in 

• att kommunen vid upphandlingar av lagad mat ska ha som krav att maten som 
tillverkas ska vara fri från palmolja, samt 

• att allt som serveras inom kommunens verksamhet ska vara palmoljefritt. 

 
Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och 
jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Måltidsservice hanterar den större andelen av kommunala inköp av livsmedel och alla 

inköp görs med utgångspunkt i upphandlade livsmedelsavtal. I dessa upphandlingar 
förekommer krav om att produkter inte ska innehålla palmolja. Däremot är vissa 
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produkter undantagna.  

I dag förekommer palmolja i ett mindre antal produkter som bakmargarin, småkakor, 

jordgubbsmousse, citronfromage och chokladmousse. Dessa livsmedel används 
sparsamt inom äldreomsorgen. I vissa fall förekommer certifierad palmolja, till 
exempel i visst bordsmargarin. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med miljökrav i alla upphandlingar och det finns ett 

stort utrymme för att hantera frågan om palmolja vid upphandling. Måltidsservice gör 
aktiva val och undviker inköp av produkter som innehåller palmolja vid 
måltidsplanering och inköp. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019 

• Bilaga 1, Motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD) 

och Kent Kumpula (SD) 
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Motion om att bli en palmoljefri 
kommun 
Palmolja är en produkt som används allt mer i olika livsmedel men odlingen/produktionen har en 
stor påverkan på miljö och ekosystem. Palmoljeodlingen är även den ensamt främsta orsaken till 
att orangutangen snart är utrotad. En kommun som vinner pris för sitt miljöengagemang ska 
givetvis även ta avstånd från palmolja. Även den miljöcertifierade palmoljan bidrar till stor 
miljöpåverkan och certifieringen innebär inte att odlingen är i samklang med naturen utan bara 
inte är lika dålig. 

Palmolja är inte något som måste tillsättas i livsmedel utan det tillsätts enbart för att det är ett 
mycket billigt fettalternativ. 

Även hälsomässigt är palmolja ett dåligt alternativ då det skapas höga halter av 
cancerframkallande ämnen när palmolja upphettas (livsmedelsverket.se) 

I kommunens kök där mat lagas och vid inköp av livsmedel och vid upphandlingar av livsmedel 
och mat så vill Sverigedemokraterna därför att produkten palmolja helt utesluts. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att vid inköp av råvaror och livsmedel till kommunen så ska inte något innehållande 
palmolja köpas in. 

• Att vid upphandlingar av lagad mat ha som krav att maten som tillverkas ska vara fri 
från palmolja. 

• Att allt som serveras inom kommunens verksamhet ska vara palmoljefritt. 

Uppsala 23 januari 2019 
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Lisen Burmeister Kent Kumpula 

Ledamot, SD Ersättare, SD 

Ref Livsmedelsverket 


	29. Svar på motion om att bli en palmoljefri kommun från (SD)
	§ 32
	Svar på motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD)
	Beslut
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Svar på motion om att bli en palmoljefri kommun från (SD)
	Svar på motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpala (SD)
	Motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpala
	Page 1



