Notat

8. februar 2021

Borgmesterbeslutning, styrelseslovens § 31:
Kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med
vaccinationsprogram mod COVID-19, jf. servicelovens § 117
Kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssted til vaccination mod COVID-19 for
borgere som er
• +85 år og
• har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 117)
• ikke har anden mulighed for transport til vaccinationssted.
Kvalitetsstandard af 8. februar 2021 vedlægges.
Baggrund:
Vaccination mod COVID-19 tilbydes borgerne i overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens prioritering. Assens Kommune er orienteret om, at næste gruppe
borgere som tilbydes vaccination er borgere, over 85 år.
Det er afgørende, at alle borgere i målgruppen kan opnå adgang til de regionale
vaccinationsklinikker, hvor vaccinationen aktuelt vil finde sted.
Udgangspunktet er, at borgerne selv eller med hjælp fra familie/bekendte eller lign.
transporterer sig til vaccinationsstedet. Såfremt borgere, som har en varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke har mulighed for selv at transportere sig, kan
kommunen med hjemmel i servicelovens § 117 sørge for befordring til
vaccinationsstedet.
Assens Byråd har i juli 2010 besluttet, at Assens Kommune ikke yder individuel
befordring efter servicelovens § 117.
For at kunne tilbyde borgerne i nævnte vaccinations- og målgruppe kørsel til
vaccinationsstederne er der behov for en særskilt kvalitetsstandard for at borgerne kan
visiteres til kørsel i medfør af servicelovens §117.
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Kompetence til at ændre serviceniveau i form af en ny kvalitetsstandard på området 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 understøtte fremdriften i vaccination af borgere i Assens Kommune i
henhold til vaccinationsprocedurer fastsat af Sundhedsstyrelsen godkender
borgmesteren herved kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i
forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19, jf. serviceloven § 117 af 8.
februar 2021, idet godkendelsen ikke kan afvente næste ordinære møde i Assens Byråd
den 24. februar 2021 og ikke giver anledning til tvivl.
Udvalgsformanden for Social og Sundhed, hvorunder de nævnte tilbud hører, har i
øvrigt tilkendegivet samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Nærværende beslutning offentliggøres på www.assens.dk.

Assens, den 8 februar 2021

Søren Steen Andersen
borgmester
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