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Kostintyg – Grundskola och förskoleklass 
 

Elevuppgifter 
Elevens namn Personnummer 

 

Skola Gäller fr o m läsår Gäller fr o m årskurs Klass 

 

Behandlande avd/mottagning/sjukhus etc. Behandlande läkare 
 

För specialkost av medicinska skäl till elever krävs kostintyg varje år. Gäller även vid förändring 

eller byte av skola. Läkarintyg krävs vid varje stadie (1 gång förskoleklass – åk 3, 1 gång åk 4-6 

samt 1 gång åk 7-9). Gäller även vid förändring eller byte av skola. Kostintyg och läkarintyg lämnas 

till kökschefen. 

 

 Diabeteskost 

 

Matallergi / intolerans / överkänslighet. Kryssa för de livsmedel som ska uteslutas. 
 Laktos. Utesluts helt.  

 Laktosreducerad. Behöver mat tillagad med låglaktos produkter. Kommentar .....................................................  

 Laktosreducerad. Tål vanliga mjölkprodukter i mat, men ej drickmjölk. Kommentar ..........................................  

 

 Komjölksprotein  Gluten   Vetestärkelse 

 Ägg  Fisk   Skaldjur 

 Kyckling  Ärtor    Sojaprotein 

 Bönor/linser  Jordnötter   Nötter / mandel 

 Äpple/ Päron  Kiwi   Stenfrukt, vilken .......................  

 Citrusfrukt, vilken ................   Lök   Vitlök 

 Tomat rå  Tomat tillagad 

 Paprika rå  Paprika tillagad 

 Morot rå  Morot tillagad 

 Annat....................................   Annat ....................................   Annat .......................................  

 

Om eleven äter något/några av livsmedlen kan följande reaktion uppstå: ......................................................  

 

 .........................................................................................................................................................................  

 

Ange hur snabbt reaktionen kommer, samt åtgärder som ska vidtas vid reaktion. T ex läkemedel, samt 

var läkemedlet finns förvarat. 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................  
Om Ert barn får specialkost är det viktigt att Ni vid frånvaro respektive återkomst kontaktar 

skolrestaurangen, eftersom livsmedel ofta köps in och tillagas separat till ert barn. 

 

Jag ger mitt tillstånd att ovanstående uppgifter får lämnas till berörd personal. 
Datum 
 

 

Underskrift, vårdnadshavare  Namnförtydligande Telefon dagtid 

 

Kontaktuppgifter till annan anhörig att nå under dagtid om reaktion uppstår. 
Annan anhörig 

 

 

Tfn dagtid Annan anhörig 

 

Tfn dagtid  

 

BUF 18.09.19  Dina uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningens bestämmelser. För mer information om hur vi 

hanterar dessa personuppgifter, se Information till registrerad (elever i grundskola och förskoleklass). 
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INFORMATION TILL REGISTRERAD (ELEVER I GRUNDSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS) 
 

Information om behandling av dina lämnade personuppgifter 

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 

personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den 

information om dig som vi behandlar. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Barn- och Ungdomsnämnden, Järfälla kommun (organisationsnummer: 212000-0043) är 

personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål samt metod för behandlingen.  

Kontaktuppgifter:  

Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Tel: 08-580 285 00 

Dataskyddsombud 

Sigrid Arnamo  

Kontaktuppgifter:  

E-post: dataskydd@jarfalla.se  

Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Tel: 08-580 285 00 

Så hanteras dina personuppgifter 

Dina personuppgifter samlas in för att säkerställa korrekt hantering av maten på förskolan, skolan och 

gymnasiet med hänsyn till allergi, intolerans, överkänslighet mot födoämnen och annan specialkost. 

Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. 

 

Den rättsliga grunden för att vi som personuppgiftsansvarig ska få behandla dina personuppgifter är  

uppgift av allmänt intresse. 

 

Dina personuppgifter kommer att lagras under den tidsperiod som uppgifterna behövs för hantering av 

rätt kost till berörd person. Vad gäller förskoleverksamhet kommer personuppgifterna efter 

lagringsperioden att gallras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Barn- och Ungdomsnämndens 

hanteringsanvisningar. Vad gäller grundskoleverksamhet kommer personuppgifterna efter 

lagringsperioden att bevaras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Barn- och Ungdomsnämndens 

hanteringsanvisningar.  

 

Utlämnande av personuppgifter 

Dina personuppgifter delas inte med annan part. 

 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär att få ta 

del av allmänna handlingar från Järfälla kommun och uppgifterna inte omfattas av sekretess.  

DINA RÄTTIGHETER  

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina 

personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att 

uppfylla dina rättigheter. 
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Tillgång till dina personuppgifter 

Om Järfälla kommun behandlar dina personuppgifter, så har du rätt att kostnadsfritt få information om 

behandlingen. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du 

har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Järfälla kommun behandlar om dig.  

Ovanstående gäller dock inte sådana uppgifter som vi inte får lämna ut enligt lag eller annan 

författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning.  

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. 

Denna information tillhandahålls genom vår e-tjänst, registerutdrag. 

 

Begära rättelse 

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att 

uppgiften ska rättas.  

 

Återkalla samtycke med framtida verkan 

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som 

helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar 

lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades. 

 

Bli glömd 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar 

ditt samtycke. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Järfälla kommun utan 

onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna. 

 

Begränsa behandlingen 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

Det gäller under den tid som dina invändningar bedöms. Begränsning innebär att Järfälla kommun inte 

får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem. 

 

Informationsöverföring på begäran 

Under vissa förutsättningar och där det är tekniskt möjligt, har du även rätt att få dina personuppgifter 

utlämnade av Järfälla kommun i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig, 

sk. dataportering. Det innebär att de uppgifter du själv har lämnat till oss sammanställs och lämnas ut 

från oss i ett strukturerat och elektroniskt format. 

 

 

Avstå automatiserat beslutsfattande 

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat 

beslutsfattande, om beslutet kan få rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande 

omfattning. 

 

Kontakt vid åtgärd 

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter ber vi dig att kontakta Järfälla 

kommuns dataskyddsombud. 

 

Klagomål 

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit 

felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. 
 
 


