Datum: 2021-06-29

Ny tjänst för ansökan om specialkost och anpassade måltider i
Sotenäs kommun
Från och med höstterminen 2021 kommer alla ansökningar som rör specialkost och
anpassade måltider att göras via en ny e-tjänst på Sotenäs kommuns hemsida E-tjänst
för specialkost och den tidigare blanketten kommer att tas bort.
E-tjänsten gäller för alla barn, elever och personal som har behov av specialkost och
anpassade måltider i förskolan, grundskolan och grundsärskolan. Vårdnadshavare
ansöker för barn upp till 18 år.
Observera att de som redan har specialkost eller anpassade måltider behöver gå in
och anmäla detta varje läsår via e-tjänsten.
E-tjänsten är uppdaterad och anpassad utifrån de nya nationella rekommendationerna
som Kost & Näring lanserade i februari 2020
Hur ansöker jag om specialkost eller anpassade måltider?

Sotenäs kommun erbjuder specialkost och anpassade måltider till de barn, elever och
personal som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet grundar
sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider och Kost & Närings
rekommendationer.
Ansökan görs vid varje läsårsstart oavsett om ändring ska göras eller om behovet
kvarstår.
Ansökan om specialkost och anpassade måltider görs via vår e-tjänst som finns på
Sotenäs hemsida sotenas.se som är en självservicetjänst.
För att göra ansökan behöver du e-legitimation (bank-ID). Saknar du e-legitimation
eller behöver hjälp med din ansökan, kontakta måltidschef via Sotenäs kommuns
servicecenter på telefonnummer 0523-66 40 00 eller via mail specialkost@sotenas.se
Handling/intyg

Observera att det behövs underlag från vårdinrättning för att styrka medicinska skäl till
specialkost. Läkarintyg eller journalutdrag från 1177 ska bifogas vid ansökan, annars
kommer du inte vidare i din ansökan. När det gäller ansökan om anpassade måltider
behöver det styrkas av underlag från rektor.
Ansökan om specialkost eller anpassade måltider går inte att göra för att få särskild mat
enbart för att man inte tycker om den huvudrätt som erbjuds. Olika grönsaker/sallader,
bröd, margarin och mjölk finns alltid att tillgå.
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Informera förskola och skola om barnets specialkost eller anpassade
måltider

Uppgifterna om beviljad specialkost eller anpassade måltider når förskolans/skolans
måltidspersonal. Det är vårdnadshavare som ansvarar för att informera berörda lärare
om beviljad specialkost eller anpassade måltider då detta inte sker per automatik.
Anpassade måltider

Med anpassade måltider avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för
att barnet/eleven ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva
maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön. Anpassade måltider är för
barn och elever som har behov av mat- och måltidsanpassningar på grund av fysiska,
sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar vilket kan
innebära att barnet/eleven har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden.
Detta behöver styrkas med ett intyg från rektor och görs vid ansökan. Barnet/eleven kan
då få mat från den särskilda två-veckors-matsedeln. Om barnet/eleven någon dag hellre
vill ha mat från det ordinarie utbudet går det bra.
Vegetarisk kost och minuskost

Vid behov av vegetarisk kost i förskolan görs ansökan för att vi ska kunna säkerställa att
maten lagas och serveras. I vårt ordinarie utbud inom skolan finns dagligen minst ett
vegetariskt alternativ (lakto-ovo-vegetariskt, dvs utan kött, fisk men med mjölk och
ägg). Vid behov av vegetarisk kost i skolan görs ansökan för att garantera att mat sparas
till eleven eller personalen utifall att denna rätt annars kan ta slut.
Minuskost är mat som inte innehåller fisk, kyckling eller fläskkött. Vid behov av
minuskost serveras vegetarisk kost i skolan och i förskolan serveras särskild anpassad
mat.
Indragen rätt till specialkost eller anpassade måltider

Om ett barn eller en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen
specialkost eller anpassade måltider, utan att frånvaro meddelats, kommer specialkosten
eller den anpassade måltiden att upphöra. Innan den upphör ska måltidsverksamheten
informera vårdnadshavare och rektor om den vidtagna åtgärden.
Personlig kontakt

För att säkerställa att det blir så bra som möjligt för barnet, eleven eller personalen vill
det kök som tillagar maten gärna ha en personlig kontakt med er.
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Rutiner vid sjukdom

För de som går i skolan ska föräldrar eller eleven själv ringa och sjukanmäla frånvaron
direkt till tillagningsköket och det är lika viktigt att friskanmäla eleven till köket så att
inte någon blir utan lunch. Detsamma gäller för den personal som har specialkost eller
anpassade måltider. För de barn som går på förskolan ska ni sjukanmäla ert barn som
vanligt till förskolan och personalen i sin tur meddelar köket.
Ni når tillagningsköken på dessa nummer:
Sotenässkolans kök 0523- 66 46 17
Lagar mat till Smögens skola, Smögens förskola, Bovallstrands skola/förskola.

Hunnebo skola kök 0523- 66 42 33
Hunnebo förskola kök 0523- 66 42 59
Solhagens förskola kök 0523- 66 42 86

Personuppgifterna i ansökan registreras och
sparas i kommunens dataregister enligt
GDPR.
För ytterligare information se kommunens
hemsida.
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