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Matdistribution 
Laholms Kommun 

I Laholms kommun kan du få hemleverans av kyld   

måltid, så kallad matdistribution. Ansöker gör du genom 

att kontakta kommunens biståndshandläggare som   

utreder och fattar beslut om insats. 

Socialförvaltningen  Laholms  kommun 



Matdistribution 
Var tillagas maten och vad 

 innehåller matsedeln? 

Maten tillagas och levereras från             

Lingårdens kök i Laholm. Köket tillagar 

merparten av maten från grunden med så 

stor andel Svenska och lokalproducerade 

råvaror som möjligt.  

Matsedeln är planerad utifrån säsong och 

högtider.  

 

Matens väg till dig  
När kökspersonalen lagat maten kyls den 

ner och läggs i en matlåda.  

Därefter transporteras maten hem till dig en 

gång per vecka. Det är viktigt att du är 

hemma när maten levereras samt att port-

ionen  placeras i kylskåp alt fryses ner vid 

leverans. 

 Portionsstorlek 

• Vi erbjuder en lunchportion som ska 

ge ett fullgott energiintag .  

• Det går att beställa normalkost eller  

specialkost med de fjorton allergener-

na. 

• De dagar vi serverar soppa ingår     

dessert. 

• Dryck samt tillbehör såsom råkost, in-

lagd gurka, sylt etc. ingår inte vid mat-

distribution 

 

Hur går det till att beställa? 
Laholms kommun erbjuder två matabonne-

mang 

Abonnemang  

1. 7 portioner/ vecka  

2. 5 portioner/ vecka 

Måltidskostnad är 60 kronor/ portion 

För utkörningen av måltiden tillkommer en 

avgift på 250 kronor/månad oavsett abonne-

mang, vilket ingår i maxtaxan för hemtjänst. 

Mer om maxtaxa, avgiftsutrymme och för-

behållsbelopp kan du läsa om i broschyren 

”Avgifter inom verksamheter för äldre och 

funktionsnedsatta”.  

 

 

 

  

Beställning 

I beställningsunderlaget fyller du i önskat 

abonnemang och val av kost. 

Matsedlar kommer du att få tillgång till via 

din matleverantör eller på kommunens hem-

sida  mpi.mashie.com/public/app 

Menyn består av 12 rätter, du väljer 5 eller 7 

beroende på abonnemang.   

Önskar du byta ut rätter gör du ett val på 

beställningsblanketten, annars kommer du 

att få levererat grundmatsedel som är ett va-

rierat utbud av rätter. 

Avbeställning 

Om du behöver avbeställa din mat är det 

viktigt att du meddelar planeraren i hem-

tjänsten.  

Enstaka dagar kan inte avbeställas. 

Byte av abonnemang 

Kontakta hemtjänsten om du vill byta eller 

säga upp abonnemang. Byte sker  normalt 

sett vid månadsskifte. 

Synpunkter och möjlighet att på-

verka menyn 

Du som kund har alltid möjlighet att  

påverka den mat som serveras. Tveka därför 

inte att ta kontakt med Lingårdens kök om 

det är något du undrar över.  

 

 

Kontaktuppgifter 

För frågor kring kost: 

Lingårdens kök 0430-15456 

Matdistribution@laholm.se  

För frågor kring bistånd med                

matdistribution: 

Biståndshandläggare 0430-150 00 

(via Laholms kommuns växel) 

 

Transporttjänst: 0430-156 18 

 

För avbokning eller ändring av abonne-

mang, meddela respektive planerare i hem-

tjänsten. 

 

……………………………………….….  

 

Telefon:...……………………….………. 

 

För frågor kring avgifter: 

Avgiftshandläggare 

Annika Ivarsson         0430-152 54 

E-post annika.ivarsson@laholm.se 

Ingrid Nilsson          0430-152 01 

E-post ingrid.nilsson@laholm.se 

 

 

  


