Matdistribution i Hjo kommun

Om matdistribution
Om du på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan
tillaga din mat, eller få behovet tillgodosett på annat sätt, kan
du ansöka om matdistribution.
Du som beviljas matdistribution erbjuds varm mat som
levereras dagligen vid en viss tid. Maten tillagas dagligen i
kommunens centralkök och levereras varmhållen hem till dig
av Hemvårdens personal.
Centralköket lagar traditionell husmanskost från grunden, utan
hel- och halvfabrikat så långt det är möjligt. Målsättningen är
att erbjuda 100% svenskt kött och närproducerat i så stor
utsträckning som möjligt. Matsedlarna planeras efter säsong
och högtider. Maten du serveras är av hög kvalitet och följer
Svenska näringsrekommendationer.
Om du har behov av hjälp vid själva måltiden så kan du ansöka
om detta hos kommunens biståndshandläggare. Om du beviljas
hjälp vid måltid kommer hemtjänstpersonalen hem till dig på
överenskommen tid.

Anpassad kost

Maten kan även anpassas om du har allergi eller överkänslighet.
Samma sak gäller om du behöver konsistensanpassad kost för
att du t ex har svårt att svälja.

Leverans

Hemvårdspersonalen levererar maten i särskild värmeväska
mellan klockan 12.00 -13.00 alla dagar. Om du inte är hemma
levereras inte maten.
Dagar för leverans och byte av dag

När du träffar biståndshandläggaren för att utreda ditt behov
av hjälp kommer ni överens om hur många dagar per vecka
som maten ska distribueras hem till dig. Det ska sedan framgå
av din genomförandeplan vilka dagar i veckan som maten ska
levereras. Byte av leveransdag kan endast göras av särskilda
skäl.
Avbeställning

Om du av någon anledning behöver avbeställa maten någon
dag är det viktigt att du ringer Hemvården innan klockan
09.00, och gärna ännu tidigare. Avbokar du din varma
matportion senare än så debiteras du halva portionskostnaden

Vad ingår i matdistributionen?
I matdistribution ingår en varm matportion med grönsaker och i
vissa fall tillbehör. Dryck ingår inte.
Soppdagar ingår bröd i måltiden. Varje dag ingår en dessert.
Innehållet i desserten är förutbestämt och kan inte ändras.
Du får själva köpa hem dryck, bröd, frukt/kakor och övriga tillbehör
som du vill ha till måltiden. Har du behov av hjälp med inköp av så
kan du ansöka om detta via kommunens biståndshandläggare.
Har du frågor?
Vill du ansöka om matdistribution eller behöver ansöka om hjälp
med något i samband med matleveransen, kontakta kommunens
biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter på telefon 0503350 00. Telefontiden är 8-9 på vardagar.
Kontakta
Om du behöver meddela förhinder eller fråga något annat så kan du
kontakta Hemvården på telefonnummer: 0503-352 73.
Vi har telefontid:
Kl 08.30-09.30 och kl 13.00-14.00
Postadress: Hjo kommun, Hemvården, 544 81 Hjo

