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Rutiner för insatsen daglig varor 

Värmdö kommun har avtal med Mathem.se gällande insatsen daglig varor och 
rutinerna gäller enligt nedan: 

 

Ny kund 
   Utföraren anmäler ny kund genom att ringa till företagssupporten, 020-15 10 10 

eller mailar till företagssupporten som ringer upp utföraren under kontorstid. 
Utföraren kan inte maila kundens namn eller kontaktuppgifter utan den 
informationen lämnas över telefon. Sker det förändringar gällande t.ex. portkod 
så ring kundtjänst och meddela detta. 

 

Observera att ingen annan än hemtjänst kan göra beställningen till kund. Kan 
personen själv eller med anhörigas hjälp beställa så beviljas inte insatsen inköp. 

 

Beställningar. 
Hemtjänsten tar emot beställningen från kunden. En beställningsmall finns att 
hämta på Värmdö kommuns hemsida. Utföraren hämtar inköpslistan hos 
kunden och får sedan gå in på mathem.se hemsida och genomföra 
beställningen. Beställningen måste ske innan klockan 14:00 dagen innan 
leverans. Vid beställning välj onsdag som leveransdag och ange vilket 
tidsspann då kund vill ha leverans. 

 

Utföraren får vid varje beställning skriva ut en sammanställning (likt kvitto) vid 
varje leverans, informationen finns under ”min sida” på MatHem.se. 
Sammanställningen överlämnas till kund. 

 

Mathem.se kommer inte att lämna något kvitto per leverans utan en 
sammanställning av inköpen kommer månadsvis med pappersfakturan som 

skickas till kunden. 
 

Det finns ingen möjlighet för kund att ringa in en beställning utan hemtjänsten 
får komma överens med kund hur beställning ska gå till. 
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Leveranser 
Varorna levereras till kund på onsdagar. Matkassarna lämnas på angiven plats 
vilket kan vara utanför dörren eller inburen till kundens kök. Upplockning av 
varor ingår inte i tjänsten. De kunder som behöver hjälp med upplockning av 
varorna får hjälp av hemtjänstutföraren. I de fall brukaren är beviljad hjälp med 
upplockning ska leveransen ske till angiven hemtjänstlokal och varorna köras ut 
av hemtjänstutföraren i snar anslutning till leveransen. Matkassarna kommer 
vara märkta med kundnamn. 

 
Det är viktigt att någon kan ta emot matkassarna när de levereras. Distributören 
är ansvarig för att maten håller en god hygienisk kvalitet. Matvarorna kan inte 
lämnas utanför dörren utan måste snarast komma in i kyl/frys. Om kunden inte 
är hemma kan chauffören ringa telefonnumret som står angivet på kundkortet, 
om kunden inte svarar körs matvarorna tillbaks till distributören och kunden blir 
debiterad för dessa. 

 
Vid leverans lämnar chauffören en kvittering som ska skrivas under av kund el- 
ler den som tar emot varorna. 

 

Betalning och kvitto 
Betalning sker genom att faktura skickas till kunden på månadens samtliga 
inköp, sk månadsfaktura (brytdag den 20:e varje månad). 

 
Kassakvitton och tidigare inköp finns registrerat på kundens sida hos 
leverantören. Leverantören får inte debitera kunden några andra avgifter. 

 

Livsmedelshygien 
Då denna ändring medför att hemtjänstföretagen kan komma att hantera 
livsmedel ställer detta krav på att livsmedelshygien upprätthålls. Detta innebär 
att matvaror som levererats till hemtjänstlokalen ska tas emot vid leverans för 
att placeras i kyl/frys alternativt skafferi. Vid utkörning av matvaror måste rätt 
temperatur hållas för kyl och frysvaror. 

 

Reklamation 
Reklamationer görs snarast möjligt till mathems kundtjänst. Ring kundtjänst eller 
maila. Vid mail ange ordernummer så vet kundtjänsten vilken kund det berör. 
Fel krediteras alternativt justeras till nästa leverans. 

 

Avregistrera kund 
Kontakta kundtjänst för att avregistrera kund. 
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Kontaktuppgifter till Mathem.se 
 

Kundtjänst: 020-15 10 10 
 

Öppettider för allmän kundtjänst: Mån-fre, sön kl 7 – 23 
(de kan svara på generella frågor) Lör kl 7 – 18 

 

Öppettider för företagssupport: Mån – fr kl 9 - 17 

Mailadress: foretag@mathem.se 

 

 

Kontaktperson Värmdö kommun: Åsa Ahlsved 
tel: 08 570 474 83 
asa.ahlsved@varmdo.se 
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