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Ansökan om färdtjänst Ansökan skickas till:
Färdtjänst
Klockaregatan 15
511 80 Kinna

  Personuppgifter 
För- och efternamn Personnummer

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Mobiltelefon

Mejladress

Har du tidigare haft färdtjänst
       Ja                                                          Nej

Om ja, i vilken kommun

  Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som varar mer än 3 månader, fysisk eller psykisk, som innebär  
  att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer.  Avsaknaden av  
  allmänna kommunikationer är inte någon orsak till att bevilja färdtjänst.

 
  Anledning till ansökan 
Beskriv orsaken till att du inte kan åka med allmänna kommunikationer

Ungefär hur långt kan du gå?

Kan du gå i trappor?
       Ja, ensam                Ja, med hjälp             Nej

 
 
  Hjälpmedel 
Använder du något hjälpmedel för att ta dig fram?
       Ja                             Nej
Om du svarat ja, ange vilket eller vilka hjälpmedel du använder

Om du använder rullstol, ange vilken typ av rullstol
        Hopfällbar                Eldriven                     Eldriven scooter (3-hjuling)
Kan du flytta över från rullstolen till annat säte?
       Ja                             Nej

Du har väl inte glömt att skriva under ansökan på baksidan! 
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  Ibland krävs det ett läkarintyg för att styrka en funktionsnedsättning vid ansökan av färdtjänsttillstånd och vid ansökan om   
  ledsagare. Det krävs alltid ett läkarintyg för att få beviljad framsätesåkning eller för att bli ensamåkare.  
 
  Läkarintyg 
Har du bifogat något läkarintyg?
       Ja                             Nej

  

  Medgivande 
Jag ger mitt medgivande till att uppgifter av betydelse för färdtjänstutredningen får inhämtas från hälso- och sjukvården, 
försäkringskassan eller från annan enhet i kommunen

       Ja                             Nej

  Underskrift 
Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Kontaktperson för sökande Telefon/mobiltelefon till kontaktperson

  Ledsagare kan beviljas om du behöver hjälp under själva resan. Däremot ges inte ledsagare för hjälp vid resmålet eller med     
  att bära bagage, då har du möjlighet att ta med en medresenär.

  Hjälpbehov vid färdtjänstresa 
Behöver du hjälp i bilen av ledsagare under resan?
       Ja                             Nej
Ange vad du behöver ha hjälp med under resan:
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Information om färdtjänstresor
Vem har rätt till färdtjänst?
Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som varar mer än 3 månader, fysisk eller psykisk, som 
innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer.
Färdtjänst ersätter inte avsaknad av allmänna kommunikationer. 

Vad är en färdtjänstresa?
En resa med färdtjänst sker med personbil eller specialfordon (rullstolsbuss). Färdtjänsten får användas om man inte 
kan färdas på annat sätt vid just den resan.

Färdtjänst gäller inte för resor till och från sjukvården
För att åka till läkare, tandläkare eller sjukvårdande behandlingar åker man sjukresor. För att göra det behöver man inte 
ha färdtjänst. Mer information om sjukresor får du av sjukresekontoret, telefon: 010 47 32 100.

Hjälp på resan
Föraren kan hjälpa resenären från bostaden in i bilen och till resmålets entré. Föraren kan även hjälpa till med bältet, 
bagage (2 kassar) och handikapphjälpmedel. 

Lagar och regler
Färdtjänstlagen (SFS 1997:736) reglerar för vem och hur färdtjänsten fungerar. Marks kommun har också riktlinjer som 
kompletterar lagen. 

Utredning och beslut
Ansökningarna utreds av en handläggare på färdtjänsten.  Ansöker man om färdtjänst första gången behövs nästan 
alltid ett läkarintyg. Om vi behöver mer information från den sökande tar vi kontakt och kommer ofta överens om ett 
personligt besök. Ibland behöver vi också komplettera läkarintyget. Då kontaktar vi läkaren som skrivit intyget.

Överklagande
Beslut om färdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska skickas in inom tre veckor från mottaget 
beslut. Överklagandet sänds till: Marks kommun, Äldreomsorgsnämnden, 511 80 Kinna

Sekretess
Alla personhandlingar om färdtjänst är sekretesskyddade. Det innebär att färdtjänsten inte får lämna ut uppgifter till 
någon utan samtycke från resenären. Förarna får endast tillgång till uppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra 
resorna. Vill man att föraren ska känna till vilken funktionsnedsättning man har så kontakta färdtjänsthandläggaren. 

De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning (se nästa sida).

Information
Vill du ha mer information kontaktar du färdtjänsten på telefon 0320 21 80 75.
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Marks kommun kommer att behandla dina 
personuppgifter, vilket sker i enlighet med  
EU:s dataskyddsförordning. 

Personuppgiftsansvarig
Äldreomsorgsnämnden i Marks kommun
511 80 Kinna
Mejadress: an@mark.se 

Dataskyddsombud
Nämndens dataskyddsombud når du på mejladress 
DSO@borasregionen.se
 
Typer av personuppgifter som vi kan 
komma att behandla
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, 
mejladress, ärendenummer, fastighetsbeteckning, 
uppgift om lagöverträdelser som innefattar brott, 
känsliga personuppgifter som till exempel uppgifter 
om hälsa, etnicitet eller fackmedlemskap, uppgifter 
om ömtåliga personliga förhållanden, exempelvis 
försörjningsförmåga och familjeförhållanden.

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna kommer att behandlas för:
handläggning av ärenden samt genomförande 
av beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst, tillsyn, uppföljning, 
utvärdering, kvalitetssäkring och administration av 
verksamheten.

Rättslig grund för behandlingen
Kommunen behandlar personuppgifterna som 
ett led i myndighetsutövning. Rättslig grund 
för behandling av känsliga personuppgifter 
är tillhandahållande av hälso- och sjukvård, 
behandling, social omsorg eller förvaltning av 
hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och 
av deras system.

Vilka kommer att ta del av 
personuppgifterna? 
Inom kommunen kommer endast behörig  
personal att hantera uppgifterna.  
Även personuppgiftsbiträde som kommunen 
tar hjälp av kommer att behandla uppgifterna. 
Dessutom kan uppgifterna överlämnas till statliga 
myndigheter, andra kommuner, annan vårdgivare, 
privata utförare, apotek eller ställföreträdare, om 
det finns stöd i lag. Uppgifter som skickas in till en 
kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av 
andra så länge det inte hindras av sekretess. 

Personuppgifterna kommer att föras över till tredje 
land, dvs. utanför EU/EES vid genomförande av 
färdtjänst. (Ange här vilka säkerhetsåtgärder som i 
så fall har vidtagits.)

Lagringstid
Lagstiftning och nämndens 
dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika 
uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. 
För mer information kontakta  
personuppgiftsansvarig. 

Vilka rättigheter har du som registrerad?  
Du har rätt att begära tillgång till de
personuppgifter som kommunen behandlar om  
dig och få felaktiga personuppgifter rättade.  
Om du har invändningar mot hur kommunen 
hanterar dina personuppgifter kan du lämna 
klagomål till Datainspektionen som är tillsyns-
myndighet. 

Information om personuppgiftsbehandling


	För och efternamn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Telefon bostad även riktnummer: 
	Mobiltelefon: 
	Mejladress: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Om ja i vilken kommun: 
	Beskriv orsaken till att du inte kan åka med allmänna kommunikationer: 
	Ungefär hur långt kan du gå: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	Om du svarat ja ange vilket eller vilka hjälpmedel du använder: 
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	Behöver du hjälp i bilen av ledsagare under resan Ja Nej Ange vad du behöver ha hjälp med under resan: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	Ja_3: Off
	Nej_3: Off
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Kontaktperson för sökande: 
	Telefonmobiltelefon till kontaktperson: 


