Månadskort för arbetstagare
inom daglig verksamhet

Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen/Färdtjänst
631 86 Eskilstuna

(Bokning - Ändring - Avslut)

E-post:		 fardtjanst@eskilstuna.se
Telefon:		 016-710 26 04 (vardagar 08.30-09.30)
Webbsida: eskilstuna.se/fardtjanst

Efternamn

Blanketten kan fyllas i elektroniskt,
annars var god texta.

Förnamn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer

Postort

Telefon (även riktnummer)

Mobilnummer

Fakturaadress om annan än ovan

Kontaktperson bostad

Telefon eller mobil (dagtid)

Kontaktperson daglig verksamhet

Telefon eller mobil (dagtid)

E-postadress daglig verksamhet

Avser

Ny bokning

Ändring fr.o.m. datum

Avslutas fr.o.m datum

Ansökan om utformning av resa
Begränsad samordning

Sitter i rullstol under färd

Hjälp i fordonet under resa

Får inte lämnas vid bostad utan att någon tar emot

Framplats

Medför rullator

Får inte lämnas vid daglig verksamhet utan att personal tar emot

Resa dagligen från bostadsadress

Dag

Resa till gatuadress

Önskad restid
Ankomst

Måndag

Resa från gatuadress
Avresa

Klockan:
Ankomst

Tisdag

Ankomst

Avresa

Ankomst

Avresa

Ankomst

Ankomst

Avresa

Ankomst

Avresa

Klockan:
Avresa

Klockan:

Fredag

Avresa

Klockan:

Klockan:

Torsdag

Ankomst
Klockan:

Klockan:

Onsdag

Önskad restid

Ankomst

Avresa

Klockan:
Avresa

Klockan:

Ankomst

Avresa

Klockan:

Övriga upplysningar

Datum

Namn

Information om behandling av personuppgifter enligt Europeiska dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e
Se nästa sida.

Mailad till Sörmlandstrafiken

SBF 180418

Tillstyrkt av stadsbyggnadsförvaltningen (ifylles av stadsbyggnadsförvaltningen)

Månadskort för arbetstagare inom daglig verksamhet
l

Månadskort till daglig verksamhet beviljas färdtjänstberättigad resenär.

l

Månadskort berättigar till två fasta resor per dag mellan bostad och daglig verksamhet.

l

Resorna samordnas med andra resenärer. Kostnad för månadskort faktureras innevarande månad
med 380 kronor. Avgiften utgår för hel kalendermånad.

l

För information om arbetsresor kontakta kontaktperson på respektive daglig verksamhet
eller färdtjänsthandläggare.

l

Vid tillfälliga uppehåll av resor under kalendermånad på grund av sjukdom eller ledighet
kontakta Sörmlandstrafiken snarast möjligt för avbeställning på telefon 020-44 40 00.
Resorna kan också avbokas via appen Alfa Online.

l

Vid avslut för månadskort måste ansökan ha inkommit till färdtjänsthandläggare
senast sista vardagen i månaden innan avslut.

l

Upplysningar om färdtjänst lämnas på telefon 016-710 26 04 under telefontid vardagar 8.30-09.30.

Besöks- och postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
Alva Myrdals gata 5
631 86 Eskilstuna

Information om behandling av personuppgifter enligt Europeiska dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e
Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Trafikavdelningen Eskilstuna kommun. Personuppgifter
som lämnas i denna ansökan registreras för administration och andra åtgärder som är nödvändiga för ärendets handläggning.
Beställningscentral och transportör tar del av de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av transport och den administration som
uppstår i samband med utförandet.
Du har rätt att efter skriftlig begäran, få reda på vilka personuppgifter som Stadsbyggnadsnämnden behandlar om dig. Stadsbyggnadsnämnden är
även skyldig att omgående rätta till felaktiga eller missvisande uppgifter.

