
Ansökningsblankett för behovsanpassade måltider 

Om du/ditt barn behöver anpassade måltider på grund av selektivt ätande med anledning av till 

exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller liknande ansöker du om 

behovsanpassade måltider via denna blankett. Förskolans rektor eller skolans elevhälsogrupp ska 

intyga behovet. En ny blankett ska lämnas in i början av varje nytt läsår och om behovet ändras. 

Ansökan lämnas till skolhälsovården.

För ansökan om specialkost på grund av allergi eller andra matrelaterade symtom hänvisas till 

Ansökningsblankett för specialkost. För ansökan om anpassad kost på grund av etiska eller religiösa 

skäl hänvisas till Ansökningsblankett för anpassade måltider av etiska eller religiösa skäl. 

Ansökan avser period (fyll i läsår):    HT_________    VT__________    Annat___________________ 
Specialkost kan endast sökas för ett läsår i taget. 

För- och efternamn: __________________________________ Födelsedatum: ______________ 

Skola/Förskola:______________________________________ Klass/avdelning:______________ 

Vårdnadshavare: ____________________________________ Telefonnummer: _____________ 

Vårdnadshavare: ____________________________________ 

Adress, vårdnadshavare:_______________________________ 

Telefonnummer: _____________ 

___________________________ 

Överenskommen anpassning: 

□ Fast lunchmatsedel som är likadan varje vecka.

□ Ytterligare individuella anpassningar vid lunchen:

__________________________________________________________________________________ 

□ Individuella anpassningar vid frukost och mellanmål:

__________________________________________________________________________________ 

□ Jag behöver också specialkost på grund av allergi eller andra medicinska skäl. Jag lämnar därför

också in blanketten Ansökningsblankett för specialkost.

Vårdnadshavares/myndig elevs underskrift: 

_____________________________________________ 

Datum: 

 ________________ 
Elevhälsogrupps/förskolerektors underskrift:  

_____________________________________________ 

Datum:  

_________________ 

Datum för planerad uppföljning (elevhälsogruppen ansvarar): _____________________________ 



Information om GDPR och personuppgiftsbehandling 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, eller dig och ditt barn, så som namn, adress, 
telefonnummer och behov av specialkost. Syftet med en sådan behandling är för att kunna 
säkerställa att våra gäster serveras säker mat i enlighet med Livsmedelslagstiftningen och för att 
kunna lämna och inhämta korrekt information om gästernas behov och den mat vi serverar. 

Vi har fått dina uppgifter från dig för att säkerställa att vi serverar en säker specialkost i enlighet med 
livsmedelslagstiftningen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är vår rättsliga 
förpliktelse att tillhandahålla specialkost enligt livsmedelslagstiftningen. Dina uppgifter kommer att 
sparas tills det att ditt barn slutar skolan/du avslutar din anställning. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal som handlägger ansökningar, övrig 
personal som arbetar med ansvar kring kommunens specialkost och de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt 
lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Vansbro kommuns kommunstyrelse. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vansbro.kommun@vansbro.se. Du når 
vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vansbro.se. Om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


