Ydelsesbeskrivelse

YDELSE

Handicapkørsel
Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede

Målgruppe

Borgere i Glostrup Kommune, der ikke kan anvende offentlig
transport til fritidsformål pga. svært bevægelseshandicap.
Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i § 11 i ”Lov om
trafikselskaber”, nr. 582 af 24. juni 2005.
Sikre at svært bevægelseshæmmende borgere har
kørselsmuligheder til fritidsformål. 1
Borgere i Glostrup Kommune, der er fyldt 18 år.
Svært bevægelseshæmmede, der har funktionsnedsættelse, således
at de ikke kan benytte offentlige transportmidler.
Anvender hjælpemidler i form af kørestol eller andet
ganghjælpemiddel som f.eks. rollator, gangbuk, to albuestokke eller
lignende, der er bevilget af det offentlige.
Andre handicappede (eksempelvis psykisk handicappede) kan kun
komme med i kørselsordningen, hvis det i en ansøgning klart kan
dokumenteres, at ansøger ikke er i stand til at benytte offentlige
transportmidler, selv med hjælp fra egen ledsager.
Alle kørsler påbegyndes eller afsluttes indenfor
Hovedstadsregionen, der geografisk omfatter Københavns og
Frederiksberg kommuner, samt kommunerne i de tidligere amter
Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

Lovgrundlag
Formål
Visitationskriterier

Indhold og omfang i
ydelsen

Borgeren kan køre op til 104 enkeltture om året.

Sagsbehandlingsfrist
Borgeres egenbetaling

På turen kan borgeren gratis medtage to børn under 12 år, op til to
styk nødvendige hjælpemidler, almindelig håndbagage, førerhund,
samt lille kæledyr.
4 uger fra Glostrup Kommune har modtaget borgerens skriftlige
anmodning til afgørelse er truffet.
Der er et årligt administrationsgebyr på 300 kr.
For hver tur betales et startgebyr på 35 kr., der inkluderer de første
10 km.
Kilometerprisen ud over 10 km udgør 3 kr. pr. km.
Maksimalpris indenfor hovedstadsregionen er 100 kr. pr. tur.
Pr. ledsager, rask ægtefælle, betales 50 % af turens pris.

Ekstra tillæg for tur ud over 104 ture om året, er 50 kr.
Herudover kan borgeren mod betaling:
• Medtage op til to raske ledsagere,
• Køre flere ture end 104 om året,
• Få chaufføren til at vente op til 15 minutter mellem to ture,
• Køre udenfor Hovedstadsregionen.

Klagemuligheder

Egenbetalingen opkræves af Movia.
Klage over afgørelsen sendes til:
Glostrup Kommune
Visitationsenheden
Rådhusparken 1
2600 Glostrup
Kan der efter en fornyet vurdering af kommunen på grundlag af nye
oplysninger gives medhold i klagen, vil borgeren modtage besked
herom.

Særlige forhold

Kan der ikke gives medhold i klagen, vil sagen blive sendt til
behandling hos Glostrup Kommunes sundhedschef, der træffer den
endelige afgørelse.
Handicapkørsel kan ikke anvendes som transportform til behandling
eller terapi, til eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten eller
tandlægen.

