Ansökan om Färdtjänst
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Information och blanketter finns på
nykoping.se/trafik--resor/fardtjanst

E-post: sbr@nykoping.se
Telefon: 0155 24 83 90

Var god texta tydligt

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress
Postnummer

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Mobilnummer

E-postadress

Vilket färdmedel används nu?
Jag kan gå med stöd av gånghjälpmedel (antal meter)

Jag kan ta mig in i en personbil
Ja

Nej

Fällbar rullstol

Längd:

Bredd:

Ej fällbar rullstol

Längd:

Bredd:

Jag behöver sitta kvar i rullstol under resan
Ja

Nej

Beskriv ditt funktionshinder och eventuella gånghjälpmedel. Berätta
varför du har svårt att använda allmänna kommunikationer.

Se nästa sida för information om behandling av personuppgifter

Postadress
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Besöksadress
Behmbrogatan 20

Övriga upplysningar och underskrift på nästa sida
Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-06 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Övriga upplysningar

Medgivande
Härmed medger jag att nödvändiga uppgifter för bedömning av detta ärende får hämtas in från
Samhällsbetalda resor eller annan myndighet eller utförare i Nyköpings kommun
Ja

Nej

Sökandes underskrift
Jag intygar härmed att den information jag lämnar är korrekt
Ort

Datum

Behov av tolk Språk
Ja

Sökandes underskrift

Behjälplig vid ansökan, namn
Behjälplig vid ansökan, telefon

Vem är berättigad till färdtjänst?
Enligt § 7 Lag om färdtjänst, ska färdtjänst beviljas den som på grund av funktionshinder, som inte endast är
tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel.
⚫

Sökanden ska vara folkbokförd i Nyköpings kommun

⚫

Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet om minst 3 månader

⚫

Brist på eller dåliga allmänna kommunikationer är inget skäl som berättigar till färdtjänst

⚫

Resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling är sjukresor, vilka vårdgivaren ansvarar
för. För upplysningar om sjukresor kontakta Region Sörmland, Sjukreseenheten, telefon 0155-24 73 57. Är
du beviljad färdtjänst kan du åka sjukresor inom länet.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till
exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.
Nyköpings kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter mot invånare och
näringsidkare samt för att ge god service och administrera de tjänster som erbjuds inom kommunen.
När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller ställer en
fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Nyköpings kommun ska kunna handlägga
ditt ärende, eller nå dig när vi svarar på din fråga.
Mer information finns på https://nykoping.se/kommun--politik/personuppgifter-och-dataskyddsombud/
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