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Hemlagat på hemtjänstföretaget Invita  
 

Hemtjänstföretaget Invita erbjuder alla kunder hemlagad mat som alternativ till matlådor. 

Pensionärer i Nyköping och Strängnäs som har valt Invita som utförare kan få maten lagad i 

sitt eget kök av Invitas personal.  

 
På Invita finns det ett stort engagemang för äldres mat, måltider och välmående. För att möjliggöra för 
Invitas kunder att få bra och näringsriktig mat utifrån kundens egna önskemål så har Invitas personal 
utbildats i praktisk matlagning, livsmedelshygien och näringslära. Med detta som grund erbjuder Invita 
sedan tre år tillbaka alla kunder att få maten lagad i hemmet.  
 

Offentligt finansierad hemtjänst utgår från tid som beviljas av biståndshandläggare utifrån individens 

behov. På Invita liksom på andra hemtjänstföretag måste man hålla sig inom dessa ramar men Invitas 

VD, Cecilia Ingre menar att om man använder den beviljade tiden på ett välplanerat sätt så behöver 

den inte hindra att önskemål om hemlagad mat tillgodoses.  

 

Cecilia Ingre säger: ”På Invita har vi inte mera tid att disponera än inom annan hemtjänst men när 

våra kunder önskar få hemlagad mat planerar vi den beviljade tiden utifrån dessa önskemål. Den 

utbildning vår personal genomgått innebär inte endast att de lärt sig att laga bra mat, utan även att de 

lärt sig metoder för att göra detta på 15-20 minuter.  

 

De kunder som inte har biståndsbeslut på måltidshjälp och inköp kan självklart vända sig till Invita och 

köpa matlagningshjälp som en hushållsnära tjänst med möjlighet till RUT-avdrag. Likaså gäller kunder 

som vill ha hemlagade långkok. 

 

Cecilia Ingre berättar: ”Vi har kunder som önskar få sin egen kalops eller sina egna kåldolmar tillagade 

i det egna hemmet men vars hälsa och ork sätter stopp för att de skall kunna göra det själva. Både 

kalops, kåldolmar och andra långkok tar längre tid än den som beviljas av biståndshandläggaren och 

då erbjuder vi kunden att köpa mertid från Invita, vilken också omfattas av RUT-avdrag. 

 

Utöver matlagning bistår Invita kunderna med näringsberäknade matsedlar, inköpsplanering och idéer 

till matglädje. Det sistnämnda är inte minst viktigt då ingen mat är näringsriktig förrän den är uppäten. 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta Invitas VD Cecilia Ingre, 0155-45 10 13 eller  

cecilia.ingre@invitaservice.se 

 


