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Specialkost – Information till vårdnadshavare  

I Piteå kommun serveras specialkost endast utifrån medicinska skäl som ska styrkas genom 
intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist 1. 
 
Intygskravet finns för att kosten ska vara rimlig och inte utesluta en mängd livsmedel i 
onödan för växande barn. För vissa typer av specialkost behöver vi träffas för att gemensamt 
skapa en trygg måltidssituation. Du kontaktas av Måltidsservice dietist i det fall du berörs. 
 
Du ansöker om specialkost för ditt barn genom att skicka en kopia av medicinskt intyg 
tillsammans med era kontaktuppgifter till Måltidsservice dietist. Blankett för 
kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida 
https://www.pitea.se/Medborgarservice/Maltidsservice/Specialkost/ eller via köket på ditt 
barns förskola/skola. Ett beslut skickas sedan till dig som vårdnadshavare. 
 
För barn som går i förskolan och grundskolan följer intyg (utan stoppdatum) med under 
tiden barnet går på samma förskola/skola. Vid byte av förskola/skola är det vårdnadshavare 
som är ansvarig för att meddela Måltidsservice dietist hur flytten kommer att ske. Inför byte 
till höstterminen ska informationen lämnas i slutet av vårterminen. Det är också 
vårdnadshavares ansvar att intyget är uppdaterat och att meddela eventuella förändringar 
till Måltidsservice dietist. 
 
I gymnasieskolan måste dietist kontaktas i slutet av vårterminen inför varje nytt läsår för att 
specialkosten ska fortsätta gälla. 
 
Måltidsservice är ansvarig för att tillaga den specialkost som är ordinerad och 
förskolepersonalen/grundskolepedagoger är tillsynsansvarig och har därmed ansvaret under 
måltiden2. 
 
Där intyget har ett stoppdatum angivet så lagas specialkost till och med detta datum. 
Därefter krävs ett nytt beslut baserat på ett nytt intyg som skickas in till Måltidsservice 
dietist. Därför är det viktigt att Måltidsservice dietist kontaktas senast en vecka innan intyget 
blir ogiltigt om behov av specialkost finns kvar efter utsatt datum. 
 
Vid frånvaro meddelar ni förskolans/skolans kök. Om vi uppmärksammar att specialkost 
inte hämtas kontaktas vårdnadshavare för att utreda varför den inte hämtas och hur vi 
arbetar vidare.  
 
Har ni ytterligare frågor eller funderingar kring ert barns specialkost är 
ni välkomna att höra av er. 
 
 

Ytterligare information angående specialkost finns på 
Måltidsservice hemsida: www.pitea.se/maltider 
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