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RIKSFÄRDTJÄNST
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Sökande
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon- eller mobiltelefonnummer dagtid

E-postadress

Kontaktperson om annan än sökande
För- och efternamn

Telefonnummer dagtid

Ändamålet med resan
Beskriv ändamålet med resan
Beskriv din funktionsnedsättning och ange skäl till varför du inte kan genomföra resan på egen hand i andraklasståg eller med buss och ta hjälp av personal vid transportföretaget eller ledsagare vid stationen

Behov av hjälp under resan:
Hjälp vid avoch påstigning

Ledsagare

Annan hjälp under resan

Annan hjälp under resan, ange vad
Framresa

För- och efternamn
För- och efternamn

Återresa

För- och efternamn
För- och efternamn

Medresenär - Betalar resan själv

Ledsagare

Medresenär - Betalar resan själv

Ledsagare

Medresenär - Betalar resan själv

Ledsagare

Medresenär - Betalar resan själv

Ledsagare

Vilka hjälpmedel har du behov av under resan? (Obligatorisk uppgift!)
Rollator

Rullstol

Rullstolens bredd

Elrullstol
Rullstolens längd

Kan du flytta dig från rullstolen till annat säte?
Ja

Nej

Fällbar rullstol

Annat
Inget

Om annat, ange vad

Vad är totalvikten för dig och rullstol?
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Framresa
Flygnummer

Från gata, ort
Till gata, ort
Önskat avresedatum

Önskad avresetid

Senast framme

Telefonnummer där resan kan bekräftas

Återresa
Flygnummer

Från gata, ort
Till gata, ort
Önskad avresetid

Önskat avresedatum

Senast framme

Telefonnummer där resan kan bekräftas

Samtycke
Samtycker du till att kommunens handläggare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare, kurator,
biståndshandläggare, hemtjänstpersonal eller motsvarande för att få kompletterande upplysningar?
JA

NEJ

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Behjälplig vid ansökan
För- och efternamn

Telefon- eller mobiltelefonnummer dagtid

Vi i Mjölby kommun jobbar i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Ytterligare information finns på www.mjolby.se/dataskydd , se även bilaga.
Blanketten ska vara Medborgarservice tillhanda senast 3 veckor innan avresedatum.
Blanketten skickas till:
Medborgarservice
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Telefon: 010-234 50 00

Information om riksfärdtjänstresa
Riksfärdtjänst är till för dig som måste resa på ett dyrare sätt än
andra eftersom du har en grav eller omfattande funktionsnedsättning som är varaktig. Vem som får använda riksfärdtjänst
regleras av Lag om riksfärdtjänst. Enbart hög ålder, mindre
funktionsnedsättningar, rädsla
eller oro över att resa med allmänna kommunikationer, räcker
inte för att berättigas till riksfärdtjänstresa. Resan ska vara till
för rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
Resmål
Riksfärdtjänst gäller för resor utanför Östergötlands län. Vissa
resmål utanför länet kan genomföras med ordinarie länsfärdtjänst, om det är till destinationer som Östgötatrafiken trafikerar med sin vanliga trafik.
Ansökan
Inför varje enskild resa görs en ansökan. Senast 3 veckor före
avresedatum bör ansökan ha inkommit till Medborgarservice
för att utredning och eventuell beställning av resa ska hinna
genomföras. När det gäller resor i samband med jul- och nyårshelgen behöver ansökan komma in redan i mitten av november.
Färdmedel
I första hand prövar vi alltid din möjlighet att åka tåg eller buss
med ledsagare och eventuella anslutningsresor med färdtjänstfordon. Det krävs särskilda skäl om du ska beviljas att resa med
färdtjänstfordon hela resvägen, eftersom funktionsnedsättningens svårighetsgrad styr vilket färdmedel som får användas.
Postadress
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
010-234 50 00

Internetadress
www.mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

Ledsagare
Om din funktionsnedsättning gör att du behöver hjälp under
resan kan vi bevilja att du får ta med en ledsagare. Ditt behov
av ledsagare ska vara knutet till själva resan, inte till vistelsen
vid resmålet. Om du beviljas en ledsagare, får du själv ordna
någon som reser med dig.
Ledsagare måste stiga på och av på samma adress som du och
ska kunna ge dig den hjälp du behöver under resan.
Kommunen betalar resan för ledsagare och om ledsagare bara
ska vara behjälplig under resan och inte stanna kvar på resmålet, ersätts ledsagare med resa till eller från resmålet med billigaste färdsätt.
Medresenär
En person som inte är ledsagare, men som vill följa med på resan är en medresenär. Vid resa med allmänna kommunikationer ska din med-resenär själv betala hela sin reskostnad. Om ni
reser med taxi eller med specialfordon, ska medresenären betala en avgift som är lika stor som din.
Bagage och hjälpmedel
Du får ta med två stycken väskor/resenär och du får också ta
med de hjälpmedel som är nödvändiga för att du ska kunna
genomföra din resa. Om du har ledsagare eller medresenär ska
den personen själv kunna ta hand om sitt eget bagage.
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor.
Med vänlig hälsning
Medborgarservice

Postadress
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
010-234 50 00

Internetadress
www.mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

Information om Mjölby kommuns behandling av
personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Förordningen ställer krav
på hur personuppgifter ska behandlas. Personuppgifter är bland annat ditt namn, din adress eller
e-postadress och ditt personnummer som du lämnar. När kommunen sparar dina personuppgifter
kallas det för att du registreras.
Det är viktigt att du som är registrerad av Mjölby kommun vet vilket ansvar kommunen har och
vilka rättigheter du har. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Lagligt och korrekt

Dataskyddsförordningen ska bland annat skydda dig så att dina personuppgifter behandlas på ett
lagligt och korrekt sätt. Personuppgifter som Mjölby kommun behandlar får endast samlas in för
särskilda och tydliga ändamål.
Uppgifterna måste vara väsentliga för behandlingen och inte för omfattande i förhållande till ändamålet.
Kommunen är skyldig att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst eller behandling, förlust,
förstöring eller annan skada.

Dina rättigheter och kommunens ansvar vid ansökan om riksfärdtjänst
•
•
•
•
•
•
•

Vi behandlar dina kontaktuppgifter, personnummer och hälsouppgifter samt kontaktuppgifter
till kontaktperson
Ändamålet är att fatta beslut om riksfärdtjänst, myndighetsutövning
Personuppgifterna kommer från dig som registrerad eller kontaktperson
Den rättsliga grunden är Lag om riksfärdtjänst(1997:735)
Personuppgifterna sparas fem år efter ärendets avslut.
Riksfärdtjänst Sverige kommer att ta del av dina kontakuppgifter.
De som arbetar med ditt ärende kommer att ta del av dina personuppgifter.

Du har som registrerad rätt att:
•
•
•
•

begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
begära begränsning av din behandling
begära ett registerutdrag
göra invändningar mot vår behandling

Din rätt att begära betyder inte att kommunen alltid kan genomföra din begäran då annan
lagstiftning exempelvis kan kräva att uppgifter bevaras.

Vill du veta mer?

För mer information om hur Mjölby kommun arbetar med Dataskyddsförordningen läs mer på vår
hemsida www.mjolby.se/dataskydd

Kontakt

Om du har frågor eller klagomål är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud (DSO),
dataskyddsombud@mjolby.se. Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten
om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter.

