9 juli 2018

Ansökan om behovsanpassad kost av medicinska skäl i förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola, 22 augusti 2018 – 31 augusti 2019
Vid ansökan om behovsanpassad kost av medicinska skäl fylls denna blankett i och skickas till
Serviceförvaltningen med en kopia på intyg/journalanteckning från, i Sverige, leg. sjukvårdspersonal
som tydligt styrker behov. Vid ansökan om behovsanpassad kost på grund av allergi, celiaki eller annan
överkänslighet ska detta klart framgå på intyget. Intyg äldre än 24 månader vid ansökan accepteras inte
(undantag vid diagnosen celiaki). Kontakta oss skriftligen om behov av anpassad kost inte kvarstår
längre eller vid andra förändringar vad gäller kosten. Kontakta oss också skriftligen vid byte av förskola,
skola, avdelning eller klass.
Vad behöver inte anmälas med denna blankett?



Enbart lakto-ovo-vegetarisk kost. Matgäster som äter på skola/gymnasieskola erbjuds alltid vegetarisk kost.
Vid önskemål om vegetarisk kost i förskolan meddelar du måltidspersonal på respektive kök.
Enbart laktosfri kost till barn från och med att de börjar förskoleklass. Meddela måltidspersonal på respektive
kök.

Matgäst (Barn/Elev/Pedagog)
Födelsedatum (år-månad-dag)

Efternamn

Gatuadress
Telefonnummer (matgäst över 18 år)

Tilltalsnamn
Postnummer

Postort

E-postadress (matgäst över 18 år)

Förskola/skola och avdelning/klass
Namn

Avdelning/klass

Behovsanpassad kost
Beskriv kost/behov

Övrig information (till exempel reaktion vid allergi/överkänslighet)

Önskas lakto-ovo-vegetarisk kost (innehåller mjölk och ägg) utöver medicinska skäl?
□ Ja, samtliga dagar
□ Ja, de dagar måltiden innehåller fläskkött, nötkött och kyckling
□ Ja, de dagar måltiden innehåller fläskkött
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Samtycke för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft den 25 maj
2018 och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. GDPR innebär att ett
företag eller en kommun inte kan äga en uppgift om en person, utan bara låna den. Genom att skriva
under denna blankett samtycker du till att inlämnade personuppgifter används för att behandla ansökan
om behovsanpassad kost. Vidare samtycker du till att etiketter med matgästens namn och/eller typ av
kost för att märka upp kantiner används och att matgästens namn och typ av kost kommer att finnas
med på listor över vilka behovsanpassade koster som ska tillagas. Du samtycker också till att
informationsutbyte med aktuell skolpersonal angående den behovsanpassade kosten kan förekomma.
Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och makuleras enligt
dokumenthanteringsplan. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Servicenämnden. Du kan när
som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Trelleborgs kommun på de kontaktuppgifter som
framgår nedan. Du har även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter
och att få ofullständiga eller inkorrekta uppgifter rättade. Ett underskrivet exemplar förvaras hos
Trelleborgs kommun, hos den verksamhet som inhämtat samtycket. Mer information om hur Trelleborgs
kommun hanterar personuppgifter finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Vårdnadshavare 1 – fylls i när önskemålet gäller barn/elev under 18 år
Efternamn

Tilltalsnamn

Gatuadress
Telefonnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Vårdnadshavare 2 – fylls i när önskemålet gäller barn/elev under 18 år vid gemensam vårdnad
Efternamn

Tilltalsnamn

Gatuadress
Telefonnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Underskrift
_____________________________
Matgäst (Elev/Pedagog)

____________________
Datum

Underskrift krävs när önskemålet gäller matgäst över 18 år.

___________________________
Vårdnadshavare 1

____________________
Datum

Underskrift krävs när önskemålet gäller barn/elev under 18 år.

_____________________________
Vårdnadshavare 2

____________________
Datum

Underskrift krävs när önskemålet gäller barn/elev under 18 år vid gemensam vårdnad.

Ansökan skickas till:

Trelleborgs kommun
Serviceförvaltningen
231 83 Trelleborg

Kontakta oss
Kontakta oss gärna på e-post eller postadress ovan, alternativt 0410 – 73 30 00 om du har några frågor
om behovsanpassad kost av medicinska skäl.

Sida 2 av 2

