
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Matombringing 
 

1. Beskrivelse: 
Matombringing er et kommunalt tilbud om utlevering av middag fra kommunalt kjøkken. Tilbudet gis 
til deg etter en individuell vurdering og behov. 
 

2. Målgruppe: 
Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som på grunn av sykdom, 

spesielle dietter eller står i fare for underernæring og/eller feilernæring og har behov for bedring av 

sin ernæringstilstand. 
 

3. Kriterier/vilkår: 
• Sykdom, spesielle dietter inkludert næringstett kost (ved behov for svært mange ulike dietter 

vil kjøkkenets kapasitet være avgjørende for om alle de aktuelle diettene kan produseres), 
funksjonsnedsettelse eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt 
ernæringsbehov 

• Akutt sykdom i korte perioder for deg eller din omsorgsyter 

• Du må ha bosted i Lyngdal kommune 

• Mottaker har ansvaret for mottak av maten på gjeldende utkjøringsdager. Det kan avtales 
henting direkte på kjøkkenet dersom mottaker ikke er hjemme på utleveringsdagene 

 

4. Lovgrunnlag: 
Tjenesten er ikke lovpålagt 

 

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 
Formålet med tilbudet er å opprettholde god ernæring for å forebygge nedsatt allmenntilstand 

og bidra til bedre helse 

 

b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
• Porsjonspakket og næringsrikt sammensatt måltid  

• Det leveres ulike dietter 

• Merket holdbarhet  

• Merking av innhold og allergener 
 

c. Kvalitetskrav til tjenesten: 
Det kreves egenbetaling for tjenesten, per porsjoner og eventuell transport. Betalingssatsene 
finnes på kommunens hjemmeside http://www.lyngdal.kommune.no og reguleres årlig i 
kommunestyret. 
 

6. Andre forhold: 
• Utlevering fra kjøkken på Byremo – utlevering av varme porsjoner to dager i uken 

• Utlevering fra kjøkken ved Helsehuset – utlevering av kalde porsjoner inntil 7 dager i uken. 
Matutlevering 2 faste dager i uken fra kjøkkenet på Helsehuset.  

http://www.lyngdal.kommune.no/
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• Bistand til oppvarming/servering inngår ikke i denne tjenesten. Nødvendig utstyr som for 
eksempel mikro-ovn må være tilgjengelig dersom du har vedtak om hjelp til oppvarming av 
maten 

• Matombringing gjelder kun tjeneste om middag  

 
7. Klage: 
Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste, det er derfor ikke klageadgang på tjenesten 
 
 


