Leverandør
information
–

Leverandører af ydelser under frit valg

Du har fået bevilliget støtte til enten
 Madservice,
 Praktiske opgaver og/eller
 Personlig pleje.
Hvad er omfattet
Frit valg omfatter alle, der ikke bor i plejeboliger. Frit valg omfatter ikke
personer, der bor på plejecentre.
Frit valg
I henhold til reglerne om frit valg har du mulighed for selv at vælge mellem de godkendte leverandører af madservice, praktisk bistand og personlig pleje.
Hvilken hjælp
Den hjælp du vil modtage er den samme hvad enten det drejer sig om
den private eller den kommunale leverandør.
Valg af leverandør
Du skal overfor visitator oplyse hvilken leverandør du ønsker at anvende.
Skift af leverandør
Du kan ved henvendelse til visitator skifte til anden leverandør. Du må regne
med at der kan gå op til en måned inden den nye leverandør kan træde til.
Brugere der ønsker at skifte madleverandør, kan tidligst overgå til denne en
måned efter udgangen af den måned, hvor brugeren har anmodet om at skifte
leverandør.
Tilkøbsydelser
Hos den private leverandør kan du tilkøbe ydelser. Dette tilkøb er kommunen uvedkommende, og du må selv betale den samlede udgift hertil.

Nedenfor er vist dine valgmuligheder:
Madservice
Det Danske Madhus A/S
Kommunalt køkken

Hele kommunen
Billund

Praktisk bistand
Vikarservice
Kommunalt

Personlig pleje
Kommunalt

Hele kommunen

De godkendte leverandører i Billund Kommune:
Mad
Det Danske Madhus A/S, Vejle .............................................. 7070 2646
Kommunalt køkken ...................................... 7213 1538 eller 7213 1548
Praktisk bistand
Vikarservice,
Majsmarken 1, 7190 Billund ............................................... 7660 2320
Kommunalt: .................................................. 7213 1530 eller 7213 1540
Personlig pleje
Kommunalt: .................................................. 7213 1530 eller 7213 1540
Fruens Rengøring
Hjørnegården 15.12, 7190 Billund ......................................... 2280 3118
Luksusplejen
Ellehammervej 14, 7100 Vejle ............................................... 7220 7017
Kontaktpersoner:
Visitationen
Ældreområdet
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Mail: visitationaeldre@billund.dk
Tlf. 79 72 74 00
Træffetider:
Mandag – torsdag
08.00–09.00 og 13.00–14.00
Fredag
08.00–09.00 og 11.00–12.00
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