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Borgmesterbeslutning, stl. § 31:
Midlertidig ændring i serviceniveau ved bestilling af flextur
Serviceniveauet ved bestilling af flextur ændres pr. 19. marts 2020 og indtil lokalruterne i
Assens Kommune kører igen ændres således, at:
• Frist for bestilling af flextur på 2 timer fjernes.
• Der tilbydes kun ledsagerkørsel (der køres kun med én bruger i hver bil)
Baggrund:
Normalt er der ved flextur to timers bestillingsfrist for at sikre så meget samkørsel som muligt
blandt brugerne. Pga. COVID-19 tilbydes ikke længere samkørsel i forbindelse med en flextur,
men kun ledsagerkørsel.
De lokale busruter er pt. indstillet pga. passagermangel, og ændringen af serviceniveauet skal
sikre at der fortsat er tilbud om kollektiv trafik til borgerne i Assens Kommune.
Endelig vil ændringen forventeligt kunne betyde flere bestillinger af flextur og dermed mere
kørsel for vognmændene, som alle oplever en voldsom tilbagegang i deres forretning i denne
tid.
Kompetence til at ændre serviceniveau er ved Byrådet.
Styrelseslovens § 31:
Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl.
Af hensyn til at sikre mod smittespredning af COVID-19 kan ovenstående ændring i
serviceniveauet for flextur ikke afvente næste ordinære byrådsmøde den 25. marts 2020. Hertil
kommer, at sagen ikke giver anledning til tvivl.
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Udvalgsformanden for MTP, hvorunder flextur henhører, har i øvrigt tilkendegivet samme
synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Assens, den 19. marts 2020

Søren Steen Andersen
borgmester

Revidering af ovenstående § 31 – borgmesterbeslutning den 29. maj 2020
Serviceniveauet ved bestilling af flextur ændres pr. 2. juni 2020, således, at:
Flextur planlægges uden brug af forsædet ved siden af chaufføren, men med flere passagerer i
vognene inden for ”operationelle retningslinjer for passagerer i små og mindre vogne i
trafikselskabernes flextrafik” aftalt mellem Trafikselskaberne og Dansk Person Transport den
25. maj 2020.
Med ovenstående serviceniveau bortfalder det midlertidige serviceniveau for flexture fastlagt i
borgmesterbeslutning den 19. marts 2020.
Ovenstående serviceniveau er gældende indtil det tidpunkt, hvor flexture kan planlægges som
før covid-19-pandemien.
Udvalgsformanden for Miljø, Teknik og Plan, hvorunder flextrafik hører, har i øvrigt
tilkendegivet samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Assens, den 2. juni 2020

Søren Steen Andersen
borgmester
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