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Movia Flexhandicap 
 

Lovgrundlag for indsatsen 

Lov om trafikselskaber – Individuel 
handicapkørsel for svært bevægelses-
hæmmede, nr. 582 af 24. juni 2005 § 11. 
 
Hvem kan modtage indsatsen? 

Borger skal være så svært bevægelseshæmmet, at 
man ikke kan benytte offentlige transportmidler, 
og man skal være kørestolsbruger eller være 
afhængig af ganghjælpemiddel. 
 
Borgere der er berettiget er: 

 Bosiddende i Solrød Kommune. 
 

 Over 18 år. 
 

 Afhængig af gangredskab (rollator, gangbuk 
eller albuestokke) eller kørestol.  
 

 Borger skal kunne godkendes til en af 
ovenstående hjælpemidler i forhold til 
gældende kvalitetsstandard på området. 
 

 Blinde og stærkt svagtseende. 
 

 Ude af stand til at anvende offentlige 
transportmidler. 
 

 Funktionsnedsættelsen er varig eller vurderes 
til at vare mere end 12 måneder. 

 

Hvilke behov dækker indsatsen? 

Kørsel til alle formål. Det kan eksempelvis være til 
indkøb, fritidsformål eller behandlinger.  

 
Hvad er formålet med indsatsen? 

Kørsel til alle formål til svært 
bevægelseshæmmede borgere, der pga. varig 
fysisk funktionsnedsættelse ikke selv eller med 
følge kan anvende almene offentlige 
transportmidler. 

 

Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? 

 Ret til 104 enkeltture om året. Evt. resterende 
ture kan ikke overføres til det næste år. Der 
bevilges ikke ekstra ture.  
 

 Der er mulighed for kørsel hele døgnet. 
 

 Borger vil blive fulgt fra dør til dør, ved 
offentlige bygninger vil det være til aftalt 
hovedindgang. 
 

 Borgere kan medbringe højest to stk. 
nødvendige hjælpemidler (dog ikke to 
eldrevne hjælpemidler). 
 

 Borger kan gratis medbringe en ledsager der 
er bevilget iht. servicelovens § 97, stk. 2. 
 

 Borgere kan medbringe max. to ledsagere til 
halv takst. 
 

 Borgere kan gratis medtage max. to børn 
under 12 år. 
 

 Borgere kan medbringe en kuffert og et stk. 
håndbagage, evt. ledsagere må medbringe det 
samme. 
 

 Borgere kan medbringe førerhund eller et stk. 
dyr i taske. 
 

 Trappemaskine kan anvendes ved behov og i 
forhold til hvad der er muligt. Dette vurderes 
af kommunen evt. i samarbejde med Movia. 

 
Faglige og personlige kompetencer  

Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal 
udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede og har 
den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne 
tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. 
 

 

 


