Kvalitetsstandard 2019
Individuel handicapkørsel
Hvilke aktiviteter
indgår i standarden?

Transportmulighed til spontanformål og fritidsformål med taxa,
kørestolstransport eller tog.

Hvad er
lovgrundlaget for
standarden?

Lov om trafikselskaber § 5
Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for selskabets geografiske
område:
1) Offentlig servicetrafik
2) Fastsættelse af takser og billetteringssystemer
3) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
4) Individuel handicapkørsel
5) Privatbaner
Lov om trafikselskaber § 11
Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt
svagsynede på 18 år og derover etablere individuel handicapkørsel.

Hvem kan modtage
standarden?

Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der som følge af deres fysiske
bevægelses- eller synshandicap, ikke er i stand til at benytte den kollektive
trafik – herunder telekørsel:
• Svært bevægelseshæmmede borgere
• Blinde og svagsynede borgere (synsstyrke på 10 % eller mindre).
Man skal være bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune og være 18 år eller derover.
Svært bevægelseshæmmede skal være bevilliget et ganghjælpemiddel, eller
være berettiget til et såfremt de søgte, og have fysisk bevægelseshandicap som
skønnes at vare minimum 1 år.
Blinde og svagsynede med synsstyrke på 10 % eller mindre. Dansk
Blindesamfunds medlems- og rejsekort giver adgang til ordningen (kopi
vedlægges ansøgning). Kortet er gratis, såfremt man er medlem af Dansk
Blindesamfund.
Bevillingen er individuel.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Antal ture
Der visiteres som udgangspunkt maksimalt til 104 enkeltture pr. år, hvoraf 24
kan bruges landsdækkende. Bruges de 104 ture ikke inden for kalenderåret,
overføres de ikke til året efter.

Takster 2019
Turafhængig pris: Pr. kørt km: kr. 2,50
Min. pris pr. tur: kr. 30,00
Max pris pr. tur: kr. 100,00
Visiteret ledsager: Gratis
Medrejsende (max 2): Samme takst som brugeren
Børn (0-15 år): Halv pris af brugerens pris
Mindre kæledyr i taske/transportkasse: Gratis
Fører- og servicehunde: Gratis
Ekstra bagage: Samme takst som brugeren
Landsdækkende ture: Ture til/fra toget betales til sædvanlig takst og
togbilletten betaler brugeren selv.
Leverandør: FynBus
Andre særlige
forhold/ afledte
forhold

FynBus koordinerer kørslen med andre kørselsordninger, når det muligt.
Borgeren skal kunne tåle mindst 30 minutters omvejskørsel.
Ved bestilling får borgeren oplyst afhentningstid inden for et interval på 15/+45 minutter fra ønskede tid. Afhentning sker -5/+15 minutter fra oplyst tid.
Der er ikke mulighed for at klage over afgørelse i forbindelse med ansøgning
om individuel handicapkørsel.

Dokumentation

Fagsystem

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven

Ansøgningsskema findes på www.fmk.dk og sendes til:
Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Email: sundhed@fmk.dk
Tlf. 72 53 06 50
Det er lovbestemt FynBus, der administrerer og drifter kørslen samt fastsætter
taksterne.

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.

