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Riksfärdtjänst
Ansökan
Ansökan om riksfärdtjänst ska skickas in
minst tre veckor före önskat avresedatum

Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Anledning till ansökan och syfte med resan
Beskriv din funktionsnedsättning och varför du inte klarar att göra din resa med allmänna kommunikationer (t.ex. tåg eller
buss) på egen hand?

Om du ansöker om riksfärdtjänst med bil eller specialfordon, beskriv varför du inte kan resa med tåg eller buss tillsammans
med en ledsagare. Vad behöver du för hjälpmedel för att genomföra resan?

Vad är syftet med resan?

Samtycke om att inhämta mer uppgifter
Jag tillåter att tekniska nämndens handläggare vid behov får kontakta läkare, kurator, hemtjänstpersonal,
biståndshandläggare eller motsvarande för att få kompletterande uppgifter.
Jag tillåter att tekniska nämndens handläggare vid behov får ta del av personakt för färdtjänst, parkeringstillstånd för
rörelsehindrade eller skolskjuts.

☐ Ja

☐ Nej

Hjälp att fylla i blanketten
Namn på den som hjälpt till att fylla i blanketten

Telefonnummer (även riktnummer)

Kontaktperson
Namn på kontaktpersonen och relation till den sökande

Telefonnummer (även riktnummer)

Bifoga en kopia på förordnande som god man/förvaltare respektive fullmakt för ombud

OBS! Fyll även i alla uppgifter på baksidan
Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Riksfärdtjänst
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 29 07

E
- -post
fardtjanst.skolskjuts@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se/riksfardtjanst
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Medfört hjälpmedel
☐ Rollator, fällbar

☐ Rollator, inte fällbar

☐ Lätt elrullstol (<50 kg)

☐ Rullstol, fällbar

☐ Rullstol, inte fällbar

☐ Annat hjälpmedel: ______________________________

Mått rullstol
Längd:___________ cm
Batteri till elrullstol

Bredd:___________ cm

Höjd:___________ cm

☐ Torrcell/gelé

☐ Tung elrullstol (>50 kg)

Vikt:___________ kg

☐ Våtcell/litium

Framresa
Från gata, ort (om hämtning på flygplats, ange flygplatsens namn och flightnummer)
Till gata, ort
Önskat avresedatum

Önskad avresetid, klockan

Telefonnummer där resan kan bekräftas

Återresa
Från gata, ort (om hämtning på flygplats, ange flygplatsens namn och flightnummer)
Till gata, ort
Önskat avresedatum

Önskad avresetid, klockan

Telefonnummer där resan kan bekräftas

Färdmedel
Jag kan resa med:

☐ Tåg

☐ Flyg

☐ Båt

Om jag får:

☐ Anslutningsresa med personbil
☐ Hjälp vid av- och påstigning

☐ Buss

☐ Personbil

☐ Specialfordon

☐ Anslutningsresa med specialfordon
☐ Ledsagare

Ledsagare/medresenär (Obs! Medresenär betalar själv resan)
För- och efternamn
För- och efternamn

☐ Ledsagare

☐ Medresenär

☐ Ledsagare

☐ Medresenär

Rabatter tåg/flyg
☐ Ledsagare

☐ Pensionär

☐ CSN/SFS-kort

☐ Barn, ålder:

☐ Ledsagare

☐ Pensionär

☐ CSN/SFS-kort

☐ Barn, ålder:

Medresenär
Medresenärens adress (krävs vid flyg och tågresebeställning)

Övrigt
Till exempel biljetter till annan adress är resenärens, alternativt övriga skrymmande hjälpmedel
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Vem är berättigad till riksfärdtjänst?
Enligt § 5 lag om riksfärdtjänst skall tillstånd meddelas om resan till följd av den sökandes
funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte
kan göras utan ledsagare.
•
•
•
•
•

Du ska vara folkbokförd i Norrköpings kommun.
Du ska ha en stor och varaktig funktionsnedsättning som ska ha en beräknad varaktighet på
minst 3 månader.
Ändamålet med din resa ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan särskild
angelägenhet.
Resan ska inte bekostas av stat, kommun eller landsting.
För resan betalas en egenavgift oberoende av färdsätt motsvarande tåg 2 klass.

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer, adresser,
telefonnummer, hälsotillstånd, eventuellt e-postadress, eventuell resandestatistik, ledsagarens namn
och adress. Syftet med behandlingen är för att kunna behandla ansökan om riksfärdtjänst och
eventuellt beställa riksfärdtjänstresan, skicka ut beslut, information och enkäter, hantera klagomål
och synpunkter, ta fram statistik och följa upp verksamheten.
Dina uppgifter har samlats in från ansökningsblankett och folkbokföringsregister. Vid all
behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den lagliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att
sparas i fem år efter din ansökan är inaktuell eller att ditt färdtjänsttillstånd har upphört. Om du har
överklagat ett beslut kommer detta ärende att bevaras.
Vissa personuppgifter som vi behandlar delas med Riksfärdtjänsten Sverige AB som bokar resorna.
Vi kan även behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi
kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping. Du har rätt
att kontakta oss om du vill:
•
•
•
•
•
•

Få ut information om de uppgifter vi har om dig.
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
Begära överföring.
Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Göra invändningar.
Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 011-15 29 07 eller
fardtjanst.skolskjuts@norrkoping.se.
Du kommer från den 25 maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

