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Matleverantör
Datum:

Skicka blanketten till

LOV-samordnaren
Social- och omsorgsförvaltningen
824 80 Hudiksvall

Ansökan om ändring gällande att bli leverantör av mat från annat tillagningskök än kommunens
Om leverantören har skrivit avtal med kommunen som tillagningsställe och vill avbryta detta ska skriftlig anmälan
härom, ha inkommit till kommunen senast 30 dagar innan avtalet ska upphöra att gälla.
Kvalitetskrav för kost och nutrition har tagits fram för att tydliggöra vad som krävs för att åstadkomma en bra
måltidsservice (det vill säga säkra mat- och måltidsglädje samt ett gott nutritionstillstånd) till dem som beviljats
matdistribution i ordinärt boende.
Detta ger individen bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv med god livskalitet. Väljer man någon annan
än kommunens tillagningsställe ska samma krav uppfyllas. Kvalitetskrav på matleverantörer, se bilaga 8 i LOVförfrågningsunderlag.
1 Uppgifter om företaget
Hemtjänstutförarens namn

Organisationsnummer

Adress

Telefon (även riktnr)

Postnummer och postadress

2 Uppgifter om matleverantören
Matleverantörens namn

Organisationsnummer

Adress

Telefon (även riktnr)

Postnummer och postadress

Vi ansöker om att ändringen ska gälla från och med:
Kapacitetstak

Höjning

Med (timmar / vecka)

Till totalt (timmar / vecka)

Sänkning
Vi ansöker om att ändringen ska gälla från och med:

Vänd!
Blankettutgivare Hudiksvalls kommun ©
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter
för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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3 Underskrift
Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Underskriften förbinder även till att
skriftligt meddela så snart någon förändring av ovanstående uppgifter inträffar.

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift (Behörig företrädare)

Underskrift (Verksamhetsansvarig)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bekräftelse
OBS! Av kommunen godkänd ansökan ses som en skriftlig ändring av avtalet.
Anmälan om ändring gällande leverantör av mat från annat tillagningskök är godkänd och träder i kraft den

Anmälan om ändring gällande leverantör av mat från annat tillagningskök godkänns inte.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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