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Borgmesterbeslutning, styrelsesloven § 31:
Midlertidig ændring i serviceniveau for buskørsel, lokalruter og flextur
Lokalruterne i Assens Kommune, med undtagelse af nedenstående ruter, indstilles pr.
11. januar 2021 og indtil videre som en konsekvens af de pt. gældende skærpede
restriktioner til inddæmning af smitte med COVID-19.
Følgende lokalruter fortsætter kørsel efter gældende køreplan:
Ruter til Haarby Skole
470-471-472
Ruter til Vissenbjerg Skole
691-692-693-268
Ruter til Verninge Skole
265-267
Pendlere og rejsende der er i besiddelse af et gyldigt rejsekort, og som har brug for den
lokale kollektive trafik, tilbydes en flex-løsning (bestilles via tlf. 6311 2255). Turen
afregnes med 25 kr. bortset fra kunder med et gyldigt periodekort, der dækker
betalingen. Kunder uden rejsekort henvises til en flextur efter gældende regler. Plustur
berøres i øvrigt ikke af denne beslutning.
Baggrund:
På grund af de skærpede restriktioner til inddæmning af smitte med COVID-19, som
foreløbigt er gældende til den 17. januar 2021 benyttes Assens Kommunes lokalruter
ikke. Ruterne benyttes primært til transport af skoleelever.
På baggrund af erfaringer med anvendelse af ruterne i uge 1 i 2021 lukkes kommunens
lokalruter, fordi de ikke anvendes, bortset fra ruterne til Haarby Skole, Vissenbjerg
Skole og Verninge Skole, jf. oven for.
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Vurderingen af lukning af lokalruter revurderes én gang ugentligt indtil de nugældende
skærpede restriktioner ophører.
Nærværende beslutning er gældende indtil videre og ophører senest samtidig med
ophør af de dags dato gældende skærpede restriktioner.
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 justere serviceniveauet til i overensstemmelse med brugen af ruterne
som følge af de skærpede restriktioner til inddæmning af COVID-19-smitte kan
ovenstående ændring i serviceniveauet for lokalruter ikke afvente næste ordinære
byrådsmøde den 27. januar 2021. Hertil kommer, at sagen ikke giver anledning til tvivl.
Udvalgsformanden for Miljø, Teknik og Plan, hvorunder kollektiv trafik henhører, har i
øvrigt tilkendegivet samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Assens, den 7. januar 2021

Søren Steen Andersen
borgmester

Justering (tillæg til) af borgmesterbeslutning, styrelseslovens § 31
I forlængelse af ovenstående borgmesterbeslutning og med samme lovhjemmel og
begrundelse vil følgende lokalruter også fortsætte kørsel efter gældende køreplan:
Glamsbjergskolen;
430, 431, 432, 433.
Brylle Skole;
266.
Styrelseslovens § 31:
Kompetencen til at træffe ovenstående beslutning er ved Assens Byråd.
Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke
giver anledning til tvivl.
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Af hensyn til at forebygge mod smittespredning af COVID-19 kan ovenstående
iværksættelse af omlægning af levering af ydelser til borgerne omfattet af beslutningen
ikke afvente næste ordinære byrådsmøde den 27. januar 2021. Hertil kommer, at sagen
ikke giver anledning til tvivl.
Udvalgsformanden for Miljø, Teknik og Plan, hvorunder kollektiv trafik henhører, har i
øvrigt tilkendegivet samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Assens, den 15. januar 2021

Søren Steen Andersen
Borgmester

Ophævelse af ovenstående borgmesterbeslutning, § 31
Assens Kommunes skoler genåbner for 0.-4. klasse fra mandag den 8. februar 2021.
Lokalruterne kører fra samme dato efter sædvanlig køreplan, hvorfor grundlaget for
ovenstående borgmesterbeslutning bortfalder.
På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om, at midlertidigt ændring af
serviceniveauet for buskørsel, lokalruter og flextur, jf. borgmesterbeslutning af 7. og 15.
januar 2021 ophæves med virkning fra den 8. februar 2021.
Styrelseslovens § 31:
Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke
giver anledning til tvivl.
Af hensyn til at påbud om ophævelse af besøgsrestriktioner ikke kan afvente næste
ordinære byrådsmøde den 16. december 2020 træffes samt at beslutning herom ikke
giver anledning til tvivl har borgmesteren på vegne af Assens Byråd truffet beslutning
herom, jf. oven for.
Nærværende beslutning offentliggøres på www.assens.dk.
Assens, den 3. februar 2021

Søren Steen Andersen
Borgmester
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