Tekniska Förvaltningen
Box 41
221 00 LUND
Tfn 046-3500

Förnamn

Ansökan om riksfärdtjänst
Skickas in minst 3 veckor före önskat avresedatum

Efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer och postadress

E-postadress

Mobiltelefon

Eventuell kontaktperson

Avresa

Telefonnummer

Från adress

Ort

Till adress

Ort

Telefonnummer på besöksorten

Återresa

Ankomsttid, klockan

Datum

Från adress

Ort

Till adress

Ort

Telefonnummer på besöksorten

Förutsättningar

1(2)

Avresetid, klockan

□ nedsatt syn
□ gångsvårigheter
□ färdas i rullstol
□ annat ………………….......................................

Datum

□ nedsatt hörsel/tal
□ orienteringssvårigheter

- beskrivning

□ fällbar rollator
□ inte fällbar rollator
- som ska tas med □ fällbar rullstol
□ inte fällbar rullstol
på resan
Hjälpmedel

Rullstolens mått
längd …………cm
□ tåg
Färdmedel
- jag kan åka med: □ personbil
- om jag får:

□ lätt el-rullstol <50 kg
□ gelé-batteri, el-rullstol/moped
□ tung el-rullstol >50 kg
□ syra-batteri, el-rullstol/moped
□ service- ledarhund
□ annat …………………………………………………………..
bredd …………cm
□ flyg
□ specialfordon

□ anslutningsresa med personbil
□ hjälp vid av- och påstigning

höjd …………cm
□ buss

vikt …………kg
□ båt

□ anslutningsresa med specialfordon
□ ledsagare
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Ledsagare

Förnamn

Efternamn

Adress (krävs vid flyg- och tågresa)
□ pensionär
Medresenär
betalar sin del
av resan

Förnamn

□

Ja

………………
Datum

Efternamn

Adress (krävs vid flyg- och tågresa)
□ pensionär

Resans ändamål

□ csn/sfs

□ rekreation

□ csn/sfs
□ fritidsverksamhet

□ barn i åldern ………….
□ enskild angelägenhet

□ tjänsteresa

Jag lämnar mitt medgivande till att uppgifter inhämtas från läkare, tjänsteman hos
kommunen, hälso- och sjukvården eller försäkringskassan, som har uppgifter av
betydelse för utredningen.

……………………………………………………………………………………………
Underskrift av sökanden, eller av annan förtrogen person

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar dem och vilka
rättigheter du har på: www.lund.se/gdpr

Vem får resa med riksfärdtjänst
Du som är folkbokförd i Lunds kommun och som bedöms ha ett stort och varaktigt
funktionshinder och av den orsaken måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Utgångspunkten
för bedömningen är en resa med tåg i andra klass.
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
och beviljas endast för resa inom Sverige och från en kommun till en annan utanför Skåne.
Ansökningsblanketten lämnas till Tekniska förvaltningen i så god tid som möjligt, dock
minst 3 veckor före avresa. Inför storhelger behövs längre framförhållning med hänsyn till
platsbokning på tåg och flyg.

Tekniska nämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig: Tekniska nämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41, 221 00 Lund
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som nås
via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Namn, personnummer, adress, telefon, e-post, hälsotillstånd.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av din ansökan enligt riksfärdtjänstlagen.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv
Från annan än dig själv:
Eventuell god man, förvaltare, vårdnadshavare

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig
förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen
som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
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Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter, behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Följande får ta del av dina personuppgifter:
Handläggare inom tekniska förvaltningen. Vid beviljad ansökan, utförare av
riksfärdtjänsten, gällande namn, personnummer adress, telefon, e-post.

Tredje land
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land utanför
EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter (foton/filmer)
får publiceras på sociala medier kan uppgifterna komma att överföras till
tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet
med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna
kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för
kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och
gallringsbeslut.
Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur
som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas
av oss
x
x

x
x
x
x

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina
personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan
du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke
gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

