Riksfärdtjänst, ansökan
ĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝĨƚĞƌ
Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt
ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.
Syftet med behandlingen är att kunna handlägga och besluta om rätten till färdtjänst. Rättslig grund är allmänt intresse ochmyndighetsutövning
enligt Lag om färdtjänst (1997:736). Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst är komplement till lag om färdtjänst.
Dina uppgifter kommer att sparas digitalt i vårt verksamhetssystem och gallras enligt dokumenthanteringsplan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Uppgifterna i färdtjänstärenden är sekretesskyddade enligt sekretesslagen och får inte lämnas ut till
någon obehörig utan samtycke från den person som ärendet gäller. Uppgifter som behövs för att samordna resor får lämnas till en
beställningscentral för trans orter eller en trafikutövare.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, 91581 Robertsfors.
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, en gång per kalenderår begära ett registerutdrag kostnadsfritt, begära rättelse,
begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på vår hemsida, genom
följande länk: http://www.robertsfors.se/kommun- olitik/hantering-av- personuppgifter/
Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet på
dataskyddsombud@robertsfors.se, alternativt Dataskyddsombud, Robertsfors kommun, 915 81 Robertsfors. Klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer gå in på datainspektionen.se och läs om dina rättigheter.

1) Ansökan
Handlingar som insänds med brevpost skickas ll:
Tillståndsenheten för färdtjänst, Storgatan 13 915 81 Robertsfors

Samtycke måste inhämtas från berörd person innan du går vidare med a ansöka.

Resa
Du kan ansöka om riksfärdtjänst för enkelresa eller tur- och returresor.
Ansökan gäller
Vänligen ange endast e alterna v.

enkelresa
tur- och returresa
Datum för avresa

Datum för hemresa

Avreseort

Ankomstort

Ändamål med resan
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Resealternativ buss
Personer som har funktionsnedsättning eller särskilda behov kan beställa kostnadsfri ledsagning vid busstationer. För mer information kontakta
kundservice hos Länstrafiken Västerbotten 0771-10 01 10. Boka din ledsagning med buss hos Reseservice, telefon 0771-25 10 20, senast 24
timmar innan resan.
Beskriv hur det fungerar för dig att resa med Regionbuss

Har du svårigheter av allvarligt slag när du reser med buss? Beskriv

Resealternativ tåg
Personer som har funktionsnedsättning eller särskilda behov kan beställa kostnadsfri ledsagning vid tågstationer på många ställen i Sverige.
Du blir ledsagad mellan buss/tåg och en fast mötes-plats, eller mellan fordonen när du byter. Mer information om vad som gäller under
ledsagningen får du på stationsledsagning.se. Boka din ledsagning senast 24 timmar före resan.
Om du ska boka din resa med
Norrtåg ringer Tågkompaniet 0771-44 41 11
SJ ringer du 0771-75 75 75
Beskriv hur det fungerar för dig att resa med tåg

Har du svårigheter av allvarligt slag när du reser med tåg? Beskriv
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Resealternativ flyg
Alla ygplatser erbjuder kostnadsfri assistans hela vägen från särskild anropsplats i anslutning ll entrén ll din si plats på planet. På
ankoms lygplatsen får resenär assistans från si plats på planet, via bagageutlämning och vidare över ll eventuellt annat fordonsslag.
Assistansen bokas i samband med bilje bokning.

Beskriv hur det fungerar för dig att resa med flyg

Har du svårigheter av allvarligt slag när du reser med flyg? Beskriv

2) Förmåga
Hjälp vid resan
Vänligen ange endast ett alternativ.

crop_squareJag kan resa om jag får stöd av trafikföretagets personal.
crop_squareJag kan resa om någon följer med på resan och hjälper mig.
Under resan behöver jag hjälp av ledsagare eller reshjälp med följande

Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan, inte till till exempel vistelsen vid resmålet.

Om jag får hjälp av medföljande ledsagare kan jag resa med dessa färdsätt:
Vänligen bocka i ett eller flera alternativ.

crop_squareBuss
crop_squareFlyg
crop_squareTåg
crop_squareAnnat färdmedel än ovan nämnda
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Anledning till att jag inte kan åka med buss, tåg alternativt flyg är följande

Beskriv din funktionsnedsättning

Kan till exempel vara balanssvårigheter, yrsel, orienteringssvårigheter, förflyttningssvårigheter, nedsatt hörsel/syn, nedsatt kommunikationsförmåga, nedsatt psykosocial förmåga,
etc.

Hjälpmedel förskrivna av arbetsterapeut som behövs för själva resans genomförande?
Vänligen bocka i ett eller flera alternativ.

crop_squareInget hjälpmedel
crop_squareLedarhund/assistanshund
crop_squareRollator
crop_squareRullstol
crop_squareElrullstol
crop_squareAnnat hjälpmedel
Vilket annat hjälpmedel måste tas med

Jag måste sitta kvar i rullstol under resan

crop_squareJa
crop_squareNej
Uppge rullstolens storlek (längd, höjd och bredd) och vikt

Övriga upplysningar relevanta för ansökan
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Eventuella dokument som styrker ansökan

Bilagor

Medgivande
Jag medger a relevant informa on för utredningen får inhämtas från
Vänligen bocka i e eller era alterna v.

legi

merad vårdpersonal som har signerat mi medicinska utlåtande.

tjänsteperson inom berörd instans som nu kan ge utsago i mi

färdtjänst-ärende, exempelvis regionens Stöd & Habilitering,

Socialtjänst eller liknande.

tjänsteperson alterna

vt legi merad vårdpersonal som nu kan ge utsago i mi färdtjänst- ärende.

Namn på vårdpersonal och/eller tjänsteperson

Sökande
Personnummer

Namn

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till dig som skickar in blanketten

Ange gärna telefonnummer och address till din bostad.

Underskri
Underskri

Ort och datum

Namnförtydligande
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