
Måltidsleverans inom hemtjänsten

FRÅN KÖK TILL KÖK



Från kök till kök

Från och med 2020 erbjuder Lomma kommun färdiga rätter 
som levereras hem till dig som har ett beviljat bistånd för hjälp 
med mat och måltid.

Portionerna är omsorgsfullt och näringsrikt anpassade, speciellt 
till äldres behov, och tas fram för att värmas när det är dags för 
lunch eller middag.

Var kommer maten ifrån?
Upphandlad leverantör är Fazer Food Services i Kävlinge. De 
levererar bland annat mat till hemtjänsten i Hässleholm och 
Skövde samt till sjukhusen i Malmö, Lund och Orups sjukhus. 
Maten lagas i Fazers kök i Kävlinge, förpackas portionsvis och 
kyls ner till +3 grader. 

Tillagnings- och förpackningsmetoden ger den kylda matlådan 
en hållbarhet på en vecka.

Fazer strävar efter ett hållbart förhållningssätt i sin mat- 
produktion. Det är alltid fläskkött från svensk gris och svensk 
potatis. Allt övrigt kött uppfyller de svenska kraven om uppföd-
ning, djurhållning och slaktmetoder.

Hur gör jag?
Börja med att ansöka om matdistribution av färdiga  
maträtter hos din biståndshandläggare. 



Varje vecka görs ny beställning av minst fem måltider. Detta gör 
du tillsammans med hemtjänstpersonalen. Tillsammans fyller 
ni i en pappersblankett. Själva beställningen görs sedan digitalt 
från hemtjänstens kontor.

Du har hela 21 olika lunch/middagsrätter att välja mellan, varav 
sju av dem är vegetariska alternativ. Dessutom finns ett flertal 
desserter att välja till. 

Två veckor efter det att beställningen är registrerad levereras 
den hem till din bostad och ställs in i kylskåpet. Menyerna  
kommer varje torsdag eller fredag i samband med matleveransen. 
Från kök till kök!

När det är dags för lunch eller middag tar du själv eller hem-
tjänstpersonalen fram måltidsförpackningen, värmer maten  
och lägger upp den på en tallrik innan den serveras. Under 
tiden maten värms, kan hemtjänstpersonalen duka och  
eventuellt komplettera måltiden med färska grönsaker.



Färdiga matportioner med hemleverans 
 

• Detta gäller dig som redan har beviljat bistånd gällan-
de måltider. Kontakta din handläggare för att ändra till 
måltidsleverans av färdiga rätter.

• Det gäller också dig som står i begrepp att söka om 
bistånd gällande måltider. Kontakta biståndsenheten 
på Lomma kommun och gör en ansökan. Hör av dig till 
Kontaktcenter på tel. 040-641 10 00. 

• Du beställer minst fem portioner per vecka. Du kan väl-
ja mellan lunch/middagsrätt och desserter.

• Kostnad utgår per portion av lunch/middagsrätt och 
ytterligare kostnad tillkommer per portion vid val av 
dessert.

• En distributionskostnad debiteras varje månad separat 
och per person. 

• Beställer du soppa ingår dessert i portionspriset för 
måltiden.

• Faktura utgår månadsvis för antal beställda portioner.
• Specifika avgifter per portion och distribution återfinns 

i Avgiftsbroschyr.
• Du debiteras för den månad maten levereras i.

Frågor?
Kontakta biståndshandläggare på Lomma kommun,  

tel. 040-641 10 00, info@lomma.se.
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