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Individuellt anpassade måltider i skolan  
 
Bakgrund  
 
I skollagen från 2011 (paragraf 10) står det att kommunen ska erbjuda eleverna i grundskolan en 
kostnadsfri och näringsriktig måltid. Livsmedelsverket tar i sina senaste rekommendationer ”Bra 
måltider i skolan” (2018) upp frågan om hur långt kommunen är skyldig att gå när det gäller 
specialkost utöver medicinska skäl (allergier och intoleranser). Livsmedelsverket rekommenderar att 
varje kommun ”utifrån verksamhetens förutsättningar beslutar hur långt och på vilket sätt man har möjlighet att 
tillmötesgå enskilda önskemål utöver vad som är reglerat i lagstiftningen”  
 
Detta dokument är en instruktion för hur Surahammars kommun hanterar detta, utifrån 
verksamhetens förutsättningar. För att uppfylla kravet på att erbjuda en näringsriktigt och kostnadsfri 
skollunch i de fall som de ordinarie inte accepteras av eleven.  
 
Individuellt anpassad kost kan ges elever med t.ex. funktionsvariation eller neuropsykiatrisk 
diagnos efter nedanstående genomgången ansökningsprocess.  
 
1. Dialogmöten 
 
Alla fall av individuellt anpassad specialkost ska föregås av ett dialogmöte med Restaurangtjänst 
Kostchef, specialkostansvarig kock, vårdnadshavare, pedagog och om det fungerar eleven/barnet. 
Vid ett dialogmöte tar vi reda på vilka behov som finns när det t.ex. gäller anpassningar av 
måltidsmiljön, lunchtiden och vad eleven kan äta från matsedeln med de ordinarie lunchalternativen. 
 
Måltidsmiljön är ofta avgörande för elevens vilja att äta lunch. En lugn och organiserad måltid skapar 
bättre förutsättningar för att kunna äta samma mat som övriga elever. Om så behövs kan eleven 
erbjudas att äta före andra i matsalen t.ex. klockan 10:50 för att få ta först av maten. Det är också 
viktigt att eleven äter tillsammans med sin lärare eller elevassistent (pedagogisk måltid).  
 
Dialogmötet bokas av vårdnadshavare via mejl på restaurangtjanst@surahammar.se  
 
2. Schablonmatsedel 
 
Utgångspunkten är att eleven ska kunna äta det som serveras varje dag så långt det går. Om behovet 
inte överensstämmer med vad som erbjuds på den ordinarie lunchmatsedel hänvisas till den 
schablonmatsedel som finns för elever med individuellt anpassad kost.  
 
Schablonmatsedelns maträtter är alltid de samma varje vecka men vilken dag som de olika rätterna 
serveras kan ändras från skola till skola. Alla elever på samma skola med individuellt anpassad kost 
äter dock alltid samma mat. Sallad, smörgåsfett, bröd och dryck finns alltid tillgängligt i våra 
skolresturanger.  
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3.Ansökan 
 
Förbered mötet med att fylla i specialkostblanketten som tas med till dialogmötet, där vi 
dokumenterar vad som gemensamt har bestämts ska serveras eleven i skolan.  
 
Vi kan inte erbjuda individuellt anpassad kost utan att ett dialogmöte, intyg från vården och en 
korrekt ifylld ansökan, om eleven inte äter av maten under en sammanhängande period av mer än 14 
dagar utan anmälan om frånvaro kommer den individuellt anpassade kosten att avslutas och en ny 
ansökan behöver då göras.  
 
4.Uppföljning 
 
Målet är alltid att eleven på sikt ska kunna återgå till att äta från vår ordinarie matsedel, på 
dialogmötet bestäms alltid när uppföljning ska ske. 


