Inköp i hemtjänsten
Leverantörer som erbjuder inköp och hemkörning av
dagligvaror för dig som är beviljad hjälp med inköp.

För dig som är beviljad inköp
Från och med 1 oktober 2020 påbörjas en förändring
där du som är beviljad inköp kommer få beställa dina
matvaror från en extern leverantör. Du får dina matvaror levererade till dörren.
Du får:
• Beställa vilka varor du vill, hos den leverantör
du önskar.
• Beställa hur mycket och hur tunga varor du vill.
• Möjlighet att låta dina närstående beställa varor
åt dig.
• Full kontroll över betalningarna.
Hemtjänstpersonalen hjälper dig gärna med tips och råd
så att du kan välja den leverantör som passar dina behov
bäst.
I den här foldern presenterar vi de matleverantörer vi
samarbetar med i nuläget.
Mer information finns på:
www.skurup.se/hemtjanst-bistand
Har du frågor om hur ditt bistånd för inköp ser ut?
Kontakta din biståndshandläggare.
Har du frågor om hur det går till att handla?
Kontakta din hemtjänstpersonal.

Ica Nära Tores Allköp i Skivarp
Leveranskostnad: 79 kr per leverans
Leverans sker: måndag - fredag mellan klockan 08.00
och 19.00
Betalning kan göras: via betalkort, om betalning görs via
internet. Görs betällningen genom att mejla eller ringa
så kan man betala kontant eller med betalkort. Betalning
kan även göras via månadsfaktura.
Möjlighet att packa upp kyl- och frysvaror? Nej, men
kan placera varor på ett enkelt sätt till kunden. OBS! På
grund av covid-19 finns inte denna tjänst för tillfället.
Hur beställer jag varor? På deras hemsida
www.ica.se/handla, via e-post eller genom att ringa
0411-300 74 mellan kl. o9.00 och 12.00 måndagar och
onsdagar. Leverans sker tidigast dagen efter beställning.
Tar emot pant? Nej, inte för tillfället.
Övrigt: Ica Nära är apoteksombud vilket innebär att kund
kan be att sina receptbelagda mediciner ska levereras till
Ica Nära i Skivarp, så tar chauffören med sig paketet till
kund vid beställning av varor.
Detta gäller även paket från PostNord, Schenker, DHL
och Bring.

Mathem.se
Leveranskostnad: 89 kr per leverans
Leverans sker: tisdagar mellan klockan 10 och 16.
Betalning kan göras: via månadsfaktura en gång per
månad. Det finns även möjlighet att betala via bankkort,
vilket kräver Bank ID.
Möjlighet att packa upp kyl- och frysvaror? Ja, finns för
49 kr. OBS! På grund av covid-19 finns inte denna tjänst för
tillfället.
Hur beställer jag varor? På deras hemsida
www.mathem.se eller via deras app. Inloggningsuppgifterna ges efter biståndsbeslut.
Tar emot pant? Ja, chauffören kan ta emot pant, pengarna för panten skänks till BRIS. OBS! På grund av covid-19
finns inte denna tjänst för tillfället.
Övrigt: Mathem.se har även ett sortiment av timbalkost
och näringsberikade färdigrätter som är anpassade för
äldre ”go vital”.

Nilssons livs
Leveranskostnad: 0 kr.
Leverans sker: på torsdagar.
Betalning kan göras: i kontanter, Swish eller månadsfaktura med en kostnad på 25 kr per månad.
Möjlighet att packa upp kyl- och frysvaror? Ja, finns för
25 kr.
Hur beställer jag varor? Genom att ringa, skicka sms
eller e-post med din beställning.
Tar emot pant? Ja, chauffören kan ta emot pant i mån av
plats.
Kontakt: 070-32 96 721 alternativt 0761-36 00 64
E-post: nilssonslivs@outlook.com
Övrigt: Nilssons livs strävar efter att ha många närproducerade varor från så lokala leverantörer som möjligt.
De säljer bl.a. Conditori Centrums produkter (till samma
priser som du betalar i deras konditori), Tockafarmens
ungtupp, Sjöbo slakteri, Hällestad svamp, Orelund,
Bosarps kyckling, Eriksgården och Torsviks Potatis.

Din biståndshandläggare
kommer att kontakta dig för
att följa upp ditt beslut
om inköp.

Din hemtjänstpersonal
kommer att kontakta dig
för att diskutera detaljerna
för ditt inköp.
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Hemtjänst
Stora Torggatan 4
274 80 Skurup
Telefon: 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Tyck till om Omsorg och stöd: www.skurup.se/tyck-till

