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Dnr 55/2019

Läkarintyg för specialkost inom skolverksamheten
Bildningsnämndens beslut
Barn, elever samt personal som önskar specialkost i skolan eller förskolan ska
lämna läkarintyg, eller likvärdigt intyg, som styrker behovet av specialkosten.
Beslutet gäller från och med 2019-08-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Under en längre tid har antalet önskemål om specialkost ökat i kommunens
skolor och förskolor. Denna ökning har i sin tur lett till en ökad kostnad samt
arbetspress för kommunens kostenhet som behöver administrera samt tillgodose önskemålen.
I flera fall är det oklart om det verkligen rör sig om ett faktiskt behov av specialkost i form av allergi eller överkänslighet eller om det bara är ett önskemål då
personen inte gillar, eller har valt bort, viss kost.
Kommunen har ett ansvar enligt skollagen att erbjuda näringsriktiga skolmåltider till elever i de obligatoriska skolformerna och det erbjuds även till barn
och elever i de frivilliga skolformerna. För att kunna uppfylla skollagen är det
därför viktigt att kommunen kan tillgodose specialkost vid faktiskt behov. Det
finns dock inget krav att tillgodose personliga önskemål om specialkost som
inte grundar sig i ett medicinskt behov.
För enskilda som har valt bort en viss kost på grund av etiska eller religiösa
skäl erbjuds alltid valmöjligheter i form av vegetarisk kost där läkarintyg inte
behövs.
För att underlätta för kommunens kostenhet samt säkerställa att de som har ett
faktiskt behov av specialkost kan tillgodoses detta behöver därför ett läkarintyg
lämnas in för att barn, elever samt personal ska kunna få ta del av specialkost
från Vara kommun.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-04-17 § 52
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2019-04-02
Expediering av beslut
- Förskolechefer
- Rektorer
- Elevhälsochef
- Kostchef
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Elin Härling (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan bifallas och finner att nämnden beslutar enligt detta.
__________

Utdragsbestyrkande

