Egenavgifter jämförelser med andra uppdragsgivare.
Kommun

Stockholm
Göteborg

Malmö
Uppsala
Upplands Väsby
och Sollentuna
Västerås
Örebro
Linköping
Helsingborg
Jönköping
Norrköping
Lund
Umeå
Gävle
Södertälje

Borås
Eskilstuna

Egenavgift i FT
En resa med färdtjänst under 3 mil kostar 82 kronor. Om resan är
längre än 3 mil tillkommer 82 kronor för varje ny påbörjad 3-mils
sträcka. Högkostandsskydd maxtak 930 kr för vuxna och 620 kr för
ålderspensionärer och barn.
Lägsta pris för en resa 49 kr för vuxen respektive 37 kr för ungdom
(7-19 år)
550 kr per månad för den som reser mycket, en enkelresa kostar
32 kr - Gäller bara för resor inom Malmö stad. Utanför Malmö stad
är månadskortet 880 kr alternativt 1250 kr.
1 zon 40 kr, 2 zoner 80 kr vid samåkning, vid ensamåkning 1 zon 80
kr, 2 zoner 160kr
Samma som Stockholm
40 kr för vuxen och 10 kr för barn inom kommunen.
lägsta avgift för en resa 40 kr.
18 kr lägsta avgift
Vuxen 30 kr för resor upp till 8 km, och 18 kr för barn. Efter detta
ökar kostnaden för i intervall. Ingen särskild avgift för seniorer.
1 zon 32 kr, 2 zoner 64 kr
Samma som Linköping
Vuxen 30 kr för resor upp till 8 km, och 18 kr för barn. Efter detta
ökar kostnaden för i intervall. Ingen särskild avgift för seniorer.
Lägsta avgift för en resa 41 kr.
1 zon vuxen 50 kr, ungdom, 25 kr. 2 zoner vuxen 60 kr, ungdom 30
kr
Under 3 mil 76 kr, längre än 3 mil 76 kr+76kr på varje påbörjad mil
33 kr vuxen inom tätort, 44 kr vuxen inom kommunen, 10 km
utanför kommunens gräns 79 kr, ungdom 25 kr inom tätort, 33 kr
inom kommun, 60 kr utanför kommungräns
30 kr 0-1mil, 40 kr 1-2 mil, 2-3 mil 50 över 3 mil + 40 kr per
påbörjad mil.

