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Alternativ till Svenska kyrkans Mathjälpen och 
vägledning för biståndsbedömning 

När person, som tidigare fått hjälp med inköp via Svenska kyrkans Mathjälpen, 

söker hemtjänst för denna insats behöver bedömning av rätt till hemtjänst ta 

hänsyn till att personer i riskgrupp ev. inte kan få sina behov av att få hem mat 

tillgodosedda, även om förutsättningar finns under normala förhållanden.   

Nu gällande riktlinjer för hemtjänst kan tillämpas och ordinarie 

delegationsordning där biståndsbedömare äger rätt att fatta beslut om hemtjänst 

gäller.  

Direkt information till berörda personer ges av Svenska kyrkan.  

Mathjälpen 

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra 

smitta av Covid-19, framgår att personer över 70 år och de som tillhör andra 

riskgrupper ska hålla social distansering.  

Under rådande Covid-19 pandemi har Svenska kyrkan sedan april haft en 

organisation som hjälpt till med inköp via mathjälpen. Denna tjänst kommer att 

upphöra från och med 1 september.  

Antal individer som har berörts av inköp genom Svenska Kyrkan har varit ca 

200 hushåll och ca 85-90 hushåll i veckan.  

Alternativ 

I början av pandemin så hade inte handlarna genomfört några anpassningar, för 

att personer tillhörande riskgrupper skulle kunna handla på ett säkert sätt. Idag 

är läget annorlunda och handlarna har genomfört flera åtgärder för att även 

personer som tillhör en riskgrupp ska kunna handla säkert alternativt få hjälp 

med detta.  

För personer som bor på landsbygden finns, i vissa områden, möjlighet att 

beställa sitt inköp via telefon eller internet hos den lokala handlaren, som sedan 

kör hem leveransen. 

Hemtjänst  

Om personer trots de alternativ som finns behöver hjälp med matinköp efter 

den 1 september, så kan de ansöka om hemtjänst via kommunens äldrelots. När 

de vänder sig till äldrelotsen kommer ärendet att handläggas och behovsprövas 

(om personen är under 75 år) enligt gällande riktlinjer för hemtjänsten. 

Personer över 75 år kan hänvisas till inköp som serviceinsats. Kostnad för 

hemtjänst är individuell och beräknas utifrån inkomst.  



Vägledning till biståndsbedömarna: 

 

Under rådande pandemi - ha en generös hållning när det gäller 

biståndsbedömning för beslut kring inköp för individer som befinner sig i 

riskgrupp. 

- Brukaren ska inte ha möjlighet att själv kunna ta sig till handlaren 

utifrån anpassade öppettider.  

- Brukaren ska inte ha möjlighet att nyttja e-handel med hemkörning. 

- Behovet ska endast gälla boserviceinsatsen inköp.  

- Beslutet ska vara tidsbegränsat och det ska tydligt framgå i beslutet att 

individen ingår i en riskgrupp. Folkhälsomyndighetens tolkning av 

vilka som ingår i riskgrupper ska råda. 

- Vid funderingar kring riskgrupper kan MAS kontaktas. 

 

  

 


