Information om färdtjänst
Länstrafiken arbetar aktivt för att den allmänna kollektivtrafiken ska vara trygg
och säker även för dig med funktionsnedsättning. Vi bygger om hållplatser,
stationer och terminaler för att öka tillgängligheten. Likaså anpassar vi bussar
och tåg med lågt insteg och plats för rullstolar.
Färdtjänst finns för dig som har en funktionsnedsättning som ger väsentliga
svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna
kommunikationer på egen hand. Funktionsnedsättningen måste ha en varaktighet
av minst tre månader.
För att ansöka om färdtjänst i Jönköpings län måste du vara folkbokförd här.
Du ansöker om färdtjänst genom att skicka in en ansökan till Färdtjänstenheten.
Efter inkommen ansökan utreds om du har rätt till färdtjänst. Vår målsättning är
att kontakta dig inom fyra veckor efter ansökan inkommit.
Utredning sker genom personligt möte eller telefonsamtal. Om utredningen
behöver kompletteras med medicinskt intyg ber din handläggare dig att kontakta
aktuell vårdgivare. Beslut om färdtjänst kan överklagas.
Ett färdtjänsttillstånd är förenat med generella respektive individuella villkor.
Alla färdtjänstberättigade har möjlighet att ta med sig en medresenär på färdtjänstresan. Medresenär betalar egenavgift. Om du behöver hjälp till och från
fordon och/eller hjälp med bagage kan du bli beviljad förarssistans.
Vid behov av mer hjälp under färdtjänstresan än vad föraren kan ge kan du bli
beviljad ledsagare. Ledsagarens uppdrag är att vara till stöd och hjälp för att du
ska kunna genomföra resan. Du ansvarar själv för att ordna ledsagare. Ledsagaren
betalar ingen egenavgift. Behov av hjälp på resmålet ger inte rätt till ledsagare.
Redogör utförligt i din ansökan om ditt behov av hjälp under resa. Barn under 7
år reser alltid tillsammans med ledsagare.

Ansökningsblankett
Finns för utskrift på
www.jlt.se
Vill du få ansökningsblanketten hemskickad
kontaktar du Färdtjänstenheten

Ansökan
Skickas till:
Jönköpings Länstrafik
Färdtjänstenheten
Box 372
551 15 Jönköping
Eller via e-post:
fardtjanst@jlt.se

Mer information
Färdtjänstenheten
0771 – 680 680,
vardagar 08:30-12:00
fardtjanst@jlt.se

