FÖRENKLAD ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST
Du som redan har fått beviljad färdtjänst i Kungälvs
kommun kan använda denna förenklade blankett vid
ansökan om förlängt tillstånd.
Alla uppgifter är sekretesskyddade

Skicka blanketten till:
Kungälvs kommun / Färdtjänsten
Stadshuset
442 81 Kungälv

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnummer)

Postnummer och postort

Folkbokföringskommun

Behov av tolk
☐ Ja

Om jag, vilket språk
☐ Nej

Ev god man/förvaltare, ombud eller vårdnadshavare (för minderårig)

Telefon (även riktnummer)

Ev kontaktperson eller behjälplig med ansökan, namn

Telefon (även riktnummer)

Diagnos
Vilka diagnoser har du?

Beskriv hur funktionsnedsättningen påverkar din förmåga att resa med allmänna kommunikationer
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Eventuella gånghjälpmedel
Jag använder gånghjälpmedel
☐ Ja
☐ Nej
Vad för hjälpmedel
☐ Stödkäpp/kryckor
☐ Rollator
☐ Rullstol, manuell
☐ Elrullstol

Om ja, när

☐ Ledarhund
☐ Teknikkäpp/markeringskäpp
☐ Annan person
☐ Permobil

☐ Annat, vilket:________________________________________________________
Med dessa hjälpmedel kan jag förflytta mig själv utomhus
Sommartid ☐ Ja ☐ Nej
Vintertid ☐ Ja ☐ Nej

Hjälpbehov
☐ Jag kan själv ta mig till bilen/fordonet
☐ Jag behöver hjälp med att ta mig till bilen/fordonet
☐ Jag behöver extra benutrymme i fordonet
☐ Jag kan flytta över från rullstol till säte
Om du behöver mer hjälp under resan än föraren kan ge dig, förklara vilken sorts hjälp du behöver

☐ Jag måste kunna ta med behandlingshjälpmedel/medicinsk utrustning vid resa
Ange vad:

Försäkran
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har väsentliga
svårigheter att använda den allmänna kollektivtrafiken. Om det inträffar förändringar, som gör att jag inte längre är i
behov av färdtjänst, kommer jag omgående att meddela färdtjänsten.
Jag lämnar mitt medgivande till att kontakt tas med, och att uppgifter av betydelse för färdtjänstutredningen inhämtas
från, intygsskrivande läkare och i förekommande fall tjänsteman hos kommunen, hälso- och sjukvården eller
Försäkringskassan. (Om medgivande till kontakt med intygsskrivande läkare eller en eller flera angivna myndigheter
inte kan lämnas, kan dessa strykas.)
Datum och namnteckning
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Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den
registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.
Avser behandlingen: Förenklad färdtjänstansökan
Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Carl Andersson
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling:
Utreda rätten till färdtjänst. Upprätta
färdtjänsttillstånd. Uppgifterna kommer i
tillämplig mån att vidarebehandlas för
arkivändamål i enlighet med svensk
arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen:
Färdtjänstlagen

Mottagare av personuppgifter:
Västtrafik.
Alla uppgifter är sekretesskyddade.

Lagringstid:
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan
reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan
de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter:
Du som lämnar personuppgifter har rätt att
begära ut ett registerutdrag över uppgifterna,
begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering.
Den enskilde kan även begära begränsad
behandling, samt har rätt att invända mot vissa
behandlingar. Man har även en rätt till
dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till
tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i
ärenden gällande personuppgiftsbehandling.
Har ni klagomål angående hur dina uppgifter
hanterats kan ni vända er till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
Namn, adress, personnummer, telefonnummer,
hälsotillstånd.
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