Malmö stad

Serviceresor

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik som bygger på samåkning.
Rätten till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst.
För att få tillstånd till färdtjänst ska du visa att du har ett funktionshinder som
inte är tillfälligt och som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig
på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik.
Ansökan
Det görs alltid en individuell bedömning av rätten till färdtjänst. Med din
ansökan om färdtjänst behöver du också lämna in ett medicinskt utlåtande som
beskriver ditt funktionshinder. Därefter kallas du på ett besök hos en
färdtjänstutredare. Då får du berätta om ditt funktionshinder och hur det påverkar
din förmåga att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän
kollektivtrafik.
Observera att båda vårdnadshavarna behöver skriva under ansökan vid
gemensam vårdnad, om ansökan gäller en minderårig.
Avgift
Om du beviljas tillstånd till färdtjänst kan du välja mellan två
abonnemangsformer.
Abonnemang 1: När du beviljas färdtjänst får du detta alternativ automatiskt om
du inte meddelar att du vill ha abonnemang 2. Du betalar alltid en
månadskostnad om 147 kronor och i denna ingår fem enkla resor inom Malmö.
Om du gör fler än fem enkla resor betalar du 29 kronor för varje färdtjänstresa
inom Malmö.
Abonnemang 2: För dig som vill kunna resa mycket och betala en fast avgift.
Månadskostnaden är 499 kronor. I den ingår ett obegränsat antal
färdtjänstresor inom Malmö.

Information om färdtjänsten i Malmö

Information om färdtjänsten i Malmö

Ingår i båda abonnemangen från 1 juli 2015: Du som är beviljad tillstånd till
färdtjänst har även rätt att utan kostnad och så ofta du vill resa med
Skånetrafikens bussar, tåg och med närtrafiken inom Skåne. Du har också rätt att
utan kostnad ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne.
Kontakt
Du är alltid välkommen att kontakta Malmö stad serviceresor om du undrar
något. Vårt telefonnummer är 040-34 55 55 (telefontid vardagar 8.30-12.00 och
13.00-15.00). Information finns också på vår hemsida www.malmo.se/fardtjanst .

SERVICEFÖRVALTNINGEN
Augustenborgsgatan 26 A
205 80 Malmö
Tel. 040-34 55 55
Org.nr. 212000-1124
fardtjanst@malmo.se
www.malmo.se

Ansökan om färdtjänst

Malmö stad

Serviceresor

En ofullständigt ifylld ansökan återsänds för komplettering.

PERSONUPPGIFTER
Namn

Personnummer

Adress

Lägenhetsnummer

Postnummer och ort

Finns hiss till markplan

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

Barn/syskon under 7 år

Barnens personnummer

Eventuell företrädare (god man/förvaltare/vårdnadshavare/ombud)*
* Bifoga kopia på underlag som styrker förordnande av god man/förvaltare, alternativt fullmakt för ombud.
Namn

Telefonnummer

Adress
Postnummer och ort

Ansökan avser:

nyansökan

ny period

komplettering/ändring

RESOR
Hur reser du idag?

Beskriv eventuella svårigheter att resa med buss.

GÅNGFÖRMÅGA
Beskriv eventuella gångsvårigheter.

ANVÄNDER DU NÅGOT FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL?

Ja, vilket?

Nej

Om du använder rullstol, kan du förflytta dig mellan rullstolen och ett säte i en personbil på egen hand?

Ja
Nej
Om nej, beskriv dina svårigheter:

SERVICEFÖRVALTNINGEN
Augustenborgsgatan 26 A
205 80 Malmö
Tel. 040-34 55 55
Org.nr. 212000-1124
fardtjanst@malmo.se
www.malmo.se

FUNKTIONSHINDER
Beskriv ditt funktionshinder/hälsotillstånd.

RESA MED FÄRDTJÄNST
Beskriv om du har behov av hjälp eller något tillägg för att klara färdtjänstresan.

ÖVRIGA UPPGIFTER
Om jag beviljas färdtjänst vill jag ha abonnemang:

1

2

Har du behov av tolk?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket språk:

UNDERSKRIFT
Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Behjälplig vid ansökan
Eventuell kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer

Information om personuppgiftslagen (PuL): Servicenämnden i Malmö stad sparar dina personuppgifter för att kunna administrera din
rätt till färdtjänst. Ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter lämnas till Skånetrafiken vid utfärdandet av Jojo Serviceresor. Det är
servicenämnden som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras i enligt med personuppgiftslagen (1998:204) och som är
personuppgiftsansvarig. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har
också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Information
* Vid behov kan läkarintyg eller annat medicinskt underlag begäras in.
* Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna blanketten om ansökan
gäller en minderårig.
* Om du önskar kan alltid ett tillägg bifogas till ansökan.
* För mer information se www.malmo.se/fardtjanst eller ring, tel: 040-34 55 55.

Skicka din ansökan till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

