
Ansökan om specialkostblankett via email länk eller i papperform. 
Ni kan lämna/skicka er ”Ansökan om specialkostblankett” genom att:

Att skicka via email länk (digitalt):

1. Fyll i information
2. Spara det ifyllda formuläret genom att  välja Arkiv >Spara.
3. Bifoga pdf dokumentet och skicka till specialkost@kiruna.se

Att lämna i pappersform:

Ifylld specialkostblankett lämnas till matsalen på elevens skola. 

”Specialkostblankett” (se nedan, sidan 2)



Ansökan om specialkost   
    Måltidsverksamhet   

      Kiruna kommun 
Barn/Personalens namn:  Födelsedatum: (År-mån-Dag) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Skola/förskola: Årskurs/avdelning:
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares 1 namn: Telefonnummer/mobil: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Vårdnadshavares 2 namn: Telefonnummer/mobil: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ifylls av vårdnadshavare till barn som behöver specialkost. En ny specialkostblankett ska lämnas vid nytt läsårsstart.   

Kryssa i vilket/vilka livsmedel som ska uteslutas ur maten: 

 Laktos (i matlagning)  Fisk  Senap 

  Laktos (som dryck)  Blötdjur  Selleri  

  Mjölkprotein   Kräftdjur   Sesamfrön 

 Ägg  Lupin  Svaveldioxid/sulfit 

 Sojabönor     Jordnötter, nötter, mandel          Gluten  
Tolereras havrebaserade matlagningsprodukter? 

  JA NEJ 

Övrig viktig information till köket: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Läkarintyg bifogas:   Ja             Nej 
Scanna och maila samtidigt läkarintyg. 

Kost av religiösa skäl. Kryssa i om livsmedel ska uteslutas ur maten: 

 Kost utan griskött och blod-/inälvsmat. 

Enligt Dataskyddsförordning eller (GDPR) lagen ska den som för personregister informera de som registreras. Kultur och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om barn, elever och föräldrar. Ändamålen med 
dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, närvaro, individuella utvecklingsplaner med
skriftliga omdömen med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, skol- och klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval, betyg med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med  
Dataskyddsförordningens regler.

Ifylld blankett mailas till:

Inlämningsdatum:________________________
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