Ansökan om färdtjänst

Ansökan skickas till
Socialförvaltningen
Färdtjänst
Klockaregatan 15
511 80 Kinna

Personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostade (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

@

Har du tidigare haft färdtjänst
Ja

Om ja, i vilken kommun
Nej

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!
Marks kommun					
Telefon 0320 21 70 00 vx		
Organisationsnummer
Socialförvaltningen					E-post sn@mark.se				212 000-1504
511 80 KINNA					

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:

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 information om min färdtjänst får delges sjukreseenheten
Ja

Nej

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

Marks kommun					
Telefon 0320 21 70 00 vx		
Organisationsnummer
Socialförvaltningen					E-post sn@mark.se			212 000-1504
511 80 KINNA					

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 obefintlig eller dålig kollektivtrafik.
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: Mark kommun, Socialnämnden, 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
bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL)
Information
Vill du ha mer information kontaktar du färdtjänsten på telefon 0320 21 80 75

