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Färdtjänstresa i annan kommun  
Du som är beviljad färdtjänst i Strängnäs kommun kan resa 10 enkelresor per år inom annan kommun 

utanför Sörmlands län. Du bokar själv taxi från valfritt taxibolag och betalar hela resan i förskott. 

 

Skicka sedan in originalkvittot på resan tillsammans med blankett ” Färdtjänstresa i annan kommun”. Du 

erhåller sedan ersättning minus egenavgift enligt gällande färdtjänsttaxa i Strängnäs kommun. 

 

Blanketten skickas till: 

Strängnäs kommun Socialkontoret 

Myndighet  

Nygatan 10 

645 80 Strängnäs 
 

Förnamn 

 

Efternamn Personnummer 

Bank 

 

Bankkontonummer 

 

Kvitto 1 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 2 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 3 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 4 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

Kvitto 5 
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Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 6 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 7 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 8 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 9 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

Kvitto 10 

Åkte från 

 

Datum 

Åkte till 

 

Antal medresenärer 

Syfte med resan 

 

 

Ort och datum: ___________________________ Signatur: ________________________________ 

                                                            

                             Namnförtydligande: ____________________________ 
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Information om vår behandling av dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom till exempel för- och 

efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och 

uppgifter om din funktionsnedsättning. 

Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan. 

 

Vi har fått uppgifter från dig eller din företrädare. Vi tillämpar vid var tid gällande 

integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina 

personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e 

allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen.  

Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt 

ärende. Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, 

offentlighet- och sekretesslagen och arkivlagen. 

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med din 

fastighetsägare om sådan finns. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 

en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi 

aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

 

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att 

kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 

rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina 

uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

socialnamnden@strangnas.se.   

 

Ni når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål 

på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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