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1. Formål
Kørselsordningen kan benyttes til fritidsformål som kulturelle og sociale arrangementer, besøg, indkøb og
lignende og svarer til den øvrige Handicapkørsel (SBH-kørsel).

2. Målgruppe
Borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som



har fast bopæl i Assens Kommune
ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelige offentlige transportmidler, eller hvor
pårørende ikke har mulighed for at køre for dem.

Det er kommunen, der afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

3. Indhold
3.1 Omfang og pris
Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler borgeren en pris til
chaufføren, afhængigt af turens længde. Der er begrænsninger for, på hvilke tider af døgnet ordningen kan
benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside: http://fynbus.dk/Spoergsmal-og-svar-om-handicapkoersel

3.2 Hvor kan man køre
Man kan køre på Fyn, Langeland og Ærø og det sydlige Jylland (Region Syddanmark). Rejserne kan bestilles
via selvbetjening på FynBus.dk/Flexbestilling eller ved at ringe til FynBus’ bestillingscentral.
Der er også mulighed for at bestille ture til/fra Sjælland og øvrige Jylland og ture på Sjælland eller i Jylland
(”interne rejser”). Disse ture bestilles ved at ringe til FynBus’ bestillingscentral. Man kan køre til eller fra det
sydlige Jylland (Region Syddanmark) uden at skulle skifte til eller fra tog. Prisen er den samme som ture på
Fyn, og man betaler max 150 kr. uanset turens længde.

3.3 Chaufførhjælp
Chaufføren yder alene hjælp ved ind- og udstigninger af vognen samt ved fastspænding af kørestole mv.
Ansøgere, der har behov for chaufførens hjælp mellem vogn og entrédør / bestemmelsessted, kan visiteres
hertil.

3.4 Ledsager visiteres af kommunen
Er man afhængig af hjælp under kørslen, kan man søge om at tage en gratis ledsager med. Ledsageren skal
være en person, der kan hjælpe borger, og må derfor ikke selv have brug for hjælp, og må ikke selv være
handicapkunde hos Flextrafik.

3.5 Medrejsende er altid en mulighed
Man kan tage op til to medrejsende med, såfremt det er aftalt ved bestillingen af kørsel. Medrejsende skal
betale samme takst for turen, som borger med demensdiagnose.

4. Sådan ansøger man
Der udfyldes et ansøgningsskemaet - (Link til ”Ansøgningsskema til kørsel for borgere med
demensdiagnose” indsættes)
Det udfyldte skema sendes via Assens Kommunes hjemmeside til Demensteamet: (Link indsættes / sikker
post)
Demenskoordinatorerne i Assens Kommune foretager visiteringen og afgør, om betingelserne for optagelse
i ordningen er opfyldt.
Demenskoordinatorerne kan kontaktes på tlf. 64746910 eller 64746915 mandag til torsdag kl. 12-13

Klagemuligheder
Afgørelse om afslag kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

