Ekonomi och intern service, Måltidsenheten
Josefine Börjesson, måltidsutvecklare
josefine.borjesson@ostragoinge.se
Tel: 044-775 60 80

Sida 1 av 3

2019-08-29, Östra Göinge
Rutin intyg

Rutin för intyg avseende kost i förskolan och skolan
Barn/elever i förskola/skola har rätt till anpassad kost vid:



Födoämnesöverkänslighet/allergi
Laktosintolerans

Elever i skolan har utöver detta, om behov föreligger, rätt till anpassad matsedel vid:


Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt alternativt selektivt ätande i
kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

För anpassad kost/matsedel krävs intyg.

Intyg angående födoämnesöverkänslighet/allergi
Barn/elever med diagnostiserad födoämnesöverkänslighet/allergi har rätt till allergikost i
förskola/skola. Vårdnadshavare ansvarar för att inkomma med intyg utfärdat av läkare eller dietist
på barnkliniken som verifierar barnets/elevens födoämnesöverkänslighet/allergi. Intyg där tillägg
gjorts för hand godtas ej utan vårdnadshavare ska då inkomma med ett nytt korrekt intyg.



Gällande barn i förskolan lämnas intyg till rektor
Gällande elev i grundskolan och gymnasieskolan lämnas intyg till skolsköterska

Intyget utvärderas med ett till två års intervall på barnkliniken. Intyg avseende
glutenintolerans/celiaki är däremot livslångt.

Intyg angående låglaktoskost
Skolan
Elever med laktosintolerans har rätt till låglaktoskost i skolan. Vårdnadshavare ansvarar för att
inkomma med intyg som verifierar elevens laktosintolerans. Vårdnadshavare kan själva skriva
intyget och lämna till skolsköterskan. Intygsmall finns att hämta på Östra Göinge kommuns
hemsida. Intyget som avser att en elev under försöksperiod ska prova låglaktoskost utvärderas av
skolsköterska tillsammans med vårdnadshavare vid försöksperiodens slut. Intyg som är tillsvidare
anses som permanenta.
Förskolan
Gällande barn i förskolan skrivs intyg av primärvården alternativt barnavårdscentralen och lämnas
av vårdnadshavare till förskolans rektor.
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Intyg angående elev i behov av anpassad matsedel pga påverkad tillväxt
och/eller NPF-diagnos
Elever i skolan med selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt alternativt selektivt
ätande i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har om behov föreligger
rätt till anpassad matsedel. Vårdnadshavare ansvarar för att inkomma med intyg, i första hand,
utfärdat av läkare eller dietist på barnkliniken, BUP eller Barn- och ungdomshabiliteringen. I
vissa fall kan även skolsköterskan utfärda intyg. Detta gäller dock endast till elever med selektivt
ätande i kombination med NPF-diagnos och påverkad tillväxt.
Vårdnadshavare ombeds kontakta skolrestaurangens personal för genomgång av matsedeln utifrån
elevens specifika behov. Inför besöket med skolrestaurangen uppmuntras vårdnadshavare, om
möjligt, tillsammans med barnet gå igenom matsedeln. Målsättningen är att eleven ska kunna äta
den mat som serveras i skolan så långt det är möjligt. Intyget utvärderas av skolsköterska
tillsammans med skolrestaurangens personal minst 1 gång per läsår.

Schablonmatsedel
Elever som är i behov av andra lunchalternativ än de som serveras i skolan erbjuds en
schablonmatsedel. Hur ofta de olika maträtterna serveras kan skifta men maträtter varieras
inom ramen för schablonmatsedeln nedan. Utöver schablonmatsedeln erbjuds varje dag
salladsbuffé, tillbehör, smörgåsfett, hårt eller mjukt bröd och dryck.
Schablonmatsedel
Köttbullar, sås, potatis eller pasta
Nuggets, sås, ris
Panerad fisk, kall sås, potatis
Grillkorv med bröd/pasta/ris/mos
Kycklinglårfilé, ris eller pasta
Övrig behovskost
Om schablonmatsedeln av olika anledningar inte fungerar kan eleven erbjudas de två
maträtterna potatisbullar med sylt eller pannkaka med sylt. Eleven kommer då att serveras en
av dessa två maträtter varje dag.
Näringsriktiga måltider
Enligt skollagen ska alla barn i grundskolan erbjudas kostnadsfria och näringsriktiga måltider.
Som utgångspunkt för att skapa näringsriktiga måltider används Nordiska
Näringsrekommendationer (NNR) 2012 och Livsmedelsverkets Bra måltider i skolan. En
varierad matsedel ger kroppen möjlighet att få i sig all näring den behöver. Behovskost med
en ovarierad matsedel kan inte garantera näringsriktiga måltider och ska därför endast
tillämpas i undantagsfall.
Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter finns på nästa sida.
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Information

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att
hantera behov av specialkost, allergikost och kost vid intolerans samt administrera
uppgifterna om externa måltidsgäster. Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna
följa gällande lagstiftning, kommunens allergistandard samt kommunens måltidsstrategi Den
goda måltiden.
Vi har fått dina personuppgifter från dig, anhörig, intygslämnare (via någon av föregående),
personal inom kommunen, eller annan som kan ha initierat behovet och de uppgifter som
följer därefter. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser
som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet rättslig förpliktelse samt
uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens
informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part. Det handlar då
om parter som behöver vara berörda för att vi ska kunna hantera ditt behov av specialkost,
allergikost och kost vid intolerans samt administrera uppgifterna kring externa måltidsgäster.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte
undantag anges i dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig eller ditt barn, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på
kommunens hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in
personligen på kommunhuset, medtag giltig legitimation. Vid gemensam vårdnad, och
begäran gäller barn, ska båda vårdnadshavarna uppvisa legitimation när begäran lämnas.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun,
Storgatan 4, 289 41 Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen
med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
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