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               BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

Ansökan om specialkost – vårdnadshavare/myndig elev  

Elever kan på grund av medicinska skäl vara i behov av specialkost. Medicinska skäl kan till 

exempel vara glutenintolerans, laktosintolerans eller allergier mot vissa livsmedel: 

komjölksprotein, ägg, fisk, soja, frukt, grönsaker och skaldjur. För att få specialkost ska man 

ansöka om det i förväg. Det är ett villkor för att få specialkost att eleven äter samma mat i 

hemmet.  

För elever som är i behov av anpassad kost av andra skäl än allergier eller intoleranser 

hänvisas till rektor.  

Det serveras alltid ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ, vilket kan innehålla ägg och 

mejeriprodukter men inte kött, fågel, fisk eller skaldjur. Det är detta alternativ som serveras 

till de elever som av olika anledningar inte äter kött, fågel, fisk eller skaldjur. Skolmaten 

innehåller aldrig jordnötter, nötter och mandel därför behövs inte någon ansökan om 

specialkost.  

Vi efterfrågar läkarintyg/journalutdrag vid allergier med allvarliga reaktioner och vid 

glutenintolerans.  

Elever som går kvar i samma skola sedan förra läsåret behöver inte göra en ny ansökan om 

ingen förändring av specialkosten har skett. Vid skolbyte eller vid stadiebyte mellan årskurs 

6-7 och årskurs 9-gymnaiset måste en ny ansökan göras. Läkarintyg/journalutdrag behöver 

däremot inte förnyas om behovet av specialkost är detsamma.  

• När eleven inte längre är i behov av specialkost ska en avanmälan göras via Tranås 

kommuns e-tjänst.  

• Om du inte kan använda e-tjänsten finns möjlighet att hämta och lämna blankett i 

receptionen på Stadshuset. 

• Om behovet av specialkost förändras görs en ny ansökan.  

Så här går det till när du ansöker:  

• Ansökan görs via Tranås kommuns e-tjänst. 

Om du inte kan använda e-tjänsten finns möjlighet att hämta och lämna blankett i 

receptionen på Stadshuset. 

• Ansökan går via e-tjänsten till Barn- och ungdomsförvaltningen som gör en 

bedömning och fattar beslut om specialkost.  

• Om specialkost beviljas kommer den att serveras.  

• Om specialkost inte beviljas kommer personlig kontakt att tas inför terminsstart  

alternativt inom fem arbetsdagar om ansökan inkommer under pågående läsår.  

Vid eventuella frågor maila: ansokanspecialkost@tranas.se  

 


