
 
 

Information vid matdistribution 
 

Värmdö kommun har avtal med Sodexo angående tillagning och leverans av 
matlådor. Dessa leveranser sker 1 ggr/vecka och håller i 13 dagar i kylskåp. 
Matlådorna värms i mikron eller i vanlig ugn. På förpackningen står angivet hur 
lång uppvärmningstiden är samt ett förslag hur måltiden ska kompletteras med t ex 
bröd, sylt, sallad. 
 
Veckans matsedel består av 21 maträtter och är inspirerad av klassisk svensk 
husmanskost. Maträtterna går även att beställa i olika konsistenser och specialkoster: 
 

• Delad (vid svårighet att skära maten) – Delad innebär mat med 
 normal konsistens som vid behov delas i matlådan. Helt kött är 
 delat i mindre bitar. 

•  Grov paté (vid lättare ätsvårigheter) – Grov patékonsistens är lätt 
 att dela och att äta med gaffel. Exempel på maträtter med denna 
 konsistens är grov köttpaté, färsrätter, hel kokt fisk, grov 
 grönsakspaté, välkokta grönsaker, välkokt ris, kokt potatis, pasta, 
 potatismos och sås. 

•  Timbal (vid tugg och sväljsvårigheter) – Timbal lagas av finpasserade 
 puréer, så att konsistensen blir homogen och den innehåller inte bitar. 
 Konsistensen är mjuk, ungefär som omelett. Exempel på maträtter är 
 kött- och fisktimbal, grönsakstimbal, potatismos och sås. 

•  Specialkoster – Glutenfri, laktosfri, mjölkproteinfri, proteinfri kost, 
 saltfri kost, fettfrikost. Rådgör alltid med dietist eller läkare innan ni 
 beställer specialkost. 

•  E-kost - Maten går att beställa i sk E-kost som passar till de som har 
 dålig aptit. Portionen är mindre men med samma energiinnehåll som 
 en vanlig kost. 

• Vegetarisk mat – varje vecka finns det 7 olika vegetariska maträtter 
 att välja mellan. 

 
Kunden kan lämna beställningen till Sodexos chaufför eller själv ringa eller maila. 
Hemtjänsten får beställa åt de som inte själva kan göra detta.   

Det är viktigt att någon kan ta emot matlådorna när de levereras. Distributören är 
ansvarig för att matlådorna håller en god hygienisk kvalitet. Matlådorna kan inte 
lämnas utanför dörren utan måste snarast komma in i kylen. Om ingen kan ta emot 
leveransen tar distributören tillbaka matlådorna och den enskilde blir debiterad för 
dessa. 

 



 
 
Rutiner vid matdistribution 
 
Ny kund 
Anmälan av ny kund: 
 

• Utföraren anmäler ny kund genom att kontakta Sodexos kundtjänst. 
• Ange namn, leveransadress, telefonnummer till kunden eller till hemtjänsten, 

portkod eller annat som chauffören behöver veta. 
• Vid den första beställningen ska utföraren lämna den aktuella matsedeln till 

kunden. 
• Om kunden har hjälp med inplock av matlådor så ange hemtjänstlokalens 

adress. 
 
Registrering av ny kund tar ca 1 vecka. Utföraren kan inte maila kundens namn eller 
kontaktuppgifter utan den informationen måste lämnas över telefon. Ny kund ska få 
sin första leverans av matlådor senast inom två veckor från det att leverantören 
mottagit en beställning.  
 
Ny matsedel kommer med matlådeleveranserna. På Sodexos hemsida finns 
matsedeln för aktuell vecka. 
 
Sker det förändringar gällande t.ex. portkod så kontakta kundtjänst. 
 
 
Beställningar 
Kunden får matsedelsbeställning för två veckor framåt tillsammans med leverans. 
Kunden kan beställa matlådor genom att ge beställningen till Sodexos chaufför eller 
själv ringa eller maila. Kan kunden inte beställa ska hemtjänstutföraren hjälpa till 
med detta och följande rutin gäller: 
 

• Hemtjänst utförarna kan lägga in beställningar på Sodexos beställarportal. 
Länk: http://kost.sodexo.se/stjarnkoketNet. Logga in med 
inloggningsuppgifter och klicka på kundens namn och lägg in kundens 
beställning.  

 
• Beställningen kan ringas in på telnr 08-57 88 53 50 

 
• Beställning kan lämnas till chauffören. 

 
 
 
Beställningsrutiner  

• Beställning ska gå att lämna in ända fram till kl 16, sju dagar före leverans, 
det vill säga fredag kl 16.  

 

http://kost.sodexo.se/stjarnkoketNet


 
 
 
Leverans 

• Leverans av matlådor sker på fredagar. Leverans sker mellan kl 8-17 men 
kunden ska få en tidpunkt för leverans som kan skifta mellan plus/minus 30 
minuter.  

• Kunden måsta vara hemma under den tiden för att ta emot leverans.  
• Om kunden har insatsen inplock så levereras matlådorna till hemtjänstlokalens 

adress. Hemtjänstutförarna får ringa till kundtjänst och höra när leverans 
förväntas komma. Därefter ska körturen ske vid samma tidpunkt men kan 
skifta mellan plus/minus 30 minuter. 

 
Debitering 

• Matlådorna debiteras månadsvis i efterskott. Vid fakturafel ska 
avgiftshandläggare kontaktas Gabriella Ledin tel. 08- 570 471 09 
gabriella.ledin@varmdo.se 

 
 
Avbeställning 

• Avbeställning eller ändring av beställning ska kunna ske innan kl 10:00 tre 
dagar före leveransdagen, det vill säga tisdagar innan kl 10:00.   

 
Avregistrerar kund 

• Kontakta kundtjänst för att avregistrera kund. 
 
 
 

Kontaktuppgifter till Sodexo kundtjänst 
 

Tel: 08-57 88 53 50 
Öppet alla dagar i veckan kl 8-16 (lunchstängt 12-12:45) 

e-post: servicecenter.marsta@sodexo.com 
Hemsida: https://serviceportal.sodexo.se/sv/stjarnkoket/hem/Varmdo/ 

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