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Förord

Du håller i 2009 års utgåva av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport. Den beskriver olika 
områden inom taxibranschen sedan maj 2008. Om du vill ha en komplett bild av verksamheten 
för hela 2008 fram till nu, rekommenderar jag dig att även läsa 2008 års utgåva av Branschlä-
gesrapporten. Om du inte har den tillgänglig, kan du beställa den från förbundskansliet.

Nedgången i världsekonomin och den svenska ekonomin har även drabbat taxibranschen. 
Men kanske inte så mycket som många trott. Nedgången i Stockholm, Göteborg och Malmö 
rör sig mellan fem och tio procent. Förhållandet att den inte har varit djupare kan bero på 
att allmänheten (den som har arbete) har mer pengar att röra sig med som en följd av sänkt 
inkomstskatt. I övriga delen av landet kommer intäkterna till en större del från samhällsbetalda 
transporter. Avtal om dessa tecknades i en högkonjunktur och löper under flera år – de drab-
bas inte i motsvarande grad.

Det har i övrigt varit en spännande tid för taxibranschen. Vi har fortlöpande rapporterat om 
detta i branschtidningen Taxi idag och Förbundets månatliga Nyhetsbrev. 

Den 15 maj 2008 överlämnade en samlad persontrafikbransch ett konkret under-
lag till infrastrukturminister Åsa Torstensson och regeringen om hur kollektivtrafi-
kens marknadsandel ska kunna fördubblas på sikt. I och med detta intensifierades  
arbetet inom Partnersamverkan och Fördubblingsplanen. I Partnersamverkan  
ingår, förutom Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens  
Riksförbund (BR), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Branschföreningen 
Tågoperatörerna.

Utredaren Ulf Lundin har till regeringen överlämnat sitt förslag till en ny kollektivtrafiklag.

Taxibranschen i Sverige ligger i framkant när det gäller miljöbilsanvändningen.

Ännu har vi inte sett någon lösning för den gränsöverskridande taxitrafiken mellan Sverige, 
Norge och Finland. Den taxitrafik som kan förekomma över gränserna är olaglig. Regeringen 
prioriterar inte ärendet.

Körkortsutredningen har lämnat ett glädjande besked och föreslår att åldersgränsen sänks till 
18 år för taxi- och bussförare, under förutsättning att de genomgått en gymnasieutbildning 
för persontransporter.

Regeringen vill minska regelkrånglet för landets företagare. Ett mål om att minska antalet regler 
med 25 procent har satts upp. Detta har lett till att taxi fått problem att få gehör för införandet 
av redovisningscentraler. Regeringen vill helt enkelt inte genomföra några nya regler. Förbundet 
anser emellertid att obligatorisk tömning av taxametrarna till godkända redovisningscentraler 
innebär förenklingar för de taxiföretag som inte redan gör det.

Redovisningscentraler är en viktig del i Förbundets oförtrutna arbete för att skapa konkurrens 
på lika villkor.

Tyvärr måste vi även i denna rapport återkomma till de dåliga exemplen hos dem som upp-
handlar samhällsbetalda transporter.

Trots en uppgång av antalet taxirån under 2008 är den långsiktiga trenden för antalet taxirån 
totalt i landet, sjunkande sedan år 2000. Jämfört med 2007 ökade dock taxirånen i hela landet 
med 12 procent.

Stockholm i juni 2009

Svenska Taxiförbundet 
Thomas Winskog 
Förbundsdirektör
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Branschläget

Taxi är en del av kollektiv-
trafiken

Partnersamverkan
Som en uppföljning av Koll Framåt (se 
förra årets Branschlägesrapport), bestäm-
de sig branschorganisationerna, Svenska 
Taxiförbundet, Svenska Bussbranschens  
Riksförbund (BR), Branschföreningen 
Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) samt Svensk Kollektivtrafik 
att inleda en partnersamverkan med målet 
att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 
2020. På litet längre sikt är målet att fördubb-
la kollektivtrafikens marknadsandel – ett 
väsentligt tuffare mål. Den 15 maj 2008 pre-
senterades hela projektet i en överläggning 
med infrastrukturminister Åsa Torstensson. 
Förslaget mottogs positivt av ministern och 
hennes medarbetare.

Arbetet med att genomföra Fördubblings-
planen leds av en styrgrupp bestående av 
Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollek-
tivtrafik, ordförande, Anna Grönlund, BR, 
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet, 
Bengt Westman, SKL och Peder Wadman, 
Tågoperatörerna. Styrgruppen har utsett 
projektledare för varje aktivitet i Fördubb-
lingsplanen. I respektive projektgrupp är 
medarbetare från Svenska Taxiförbundet 
engagerade.

Affärsmodell

Syftet är att utarbeta en affärsmodell som 
skapar de grundläggande förutsättningar 
som är nödvändiga för att nå målet om 
en fördubblad marknadsandel och kunna 
ta steg i riktning mot den gemensamma 
visionen. 

Målet är en affärsmodell som vilar på föl-
jande hörnstenar:

•	 Den	gemensamma	visionen	och	värde-	
 grunden.

•	 En	tydlig	målstyrning	från	statens,	regio-	
 nernas, kommunernas och landstingens  
 sida inklusive mål för miljö och syssel- 
 sättning.

En ny myndighet –   
Transportstyrelsen
Den 1 januari 2009 startade Transportsty-
relsen sin verksamhet. Verksamheterna vid 
Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, 
Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen 
och delar av Vägverket flyttades då till den 
nya myndigheten. (I januari 2010 tillkom-
mer även länsstyrelsernas verksamhet för 
körkort och yrkestrafik.)

Genom att skapa en myndighet med ett 
samlat ansvar för järnväg, luftfart, sjöfart och 
väg får den statliga förvaltningen en bättre 
samsyn mellan de olika trafikslagen. Det ger 
också en möjlighet att effektivisera verksam-
heten. Den största delen av verksamheten 
finns i Norrköping, Borlänge och Örebro. 
Huvudkontoret ligger i Norrköping. Gene-
raldirektör är Staffan Widlert.

Transportstyrelsen ska arbeta för att uppnå 
god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och 
miljöanpassade transporter inom järnväg, 
luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen 
har det samlade ansvaret att ta fram regler 
och se till att myndigheter, företag, organi-
sationer och medborgare följer dem. 

Vägtrafikavdelningen utformar regler, prö-
var och ger tillstånd samt utövar tillsyn inom 
vägtransportområdet gällande till exempel 
vägtrafik, fordon, körkort och yrkestrafik. 
Avdelningen genomför även analyser av väg-
trafiken och tillhandahåller information om 
skador och olyckor i vägtransportsystemet. 
Avdelningen finns i Borlänge.

Trafikregistret förvaltar och utvecklar väg-
trafikregistret som förser samhället med 
uppgifter om fordon, körkort och yrkestra-
fik. Trafikregistret driver också systemet för 
trängselskatt.

Vissa frågor om yrkestrafiken ligger kvar 
hos Vägverket, vilket innebär att taxibran-
schen nu, beroende på ärende, har två 
myndigheten att samverka med. Förbundet 
konstaterar att samverkan med Vägverket 
respektive Transportstyrelsen fungerar till-
fredsställande.
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•	 Ökad	mångfald	i	utbudet	av	trafik	och		
 valfrihet för resenärerna.

•	 Ökade	förutsättningar	för	att	utveckla		
 den trafik som bedrivs på kommersiella  
 grunder.

•	 Utvecklade	former	för	beställning	av		
 trafik som inte kan bedrivas på före- 
 tagsekonomiska grunder.

•	 Ökad	affärsmässig	frihet	för	trafikföre-	
 tagen att kundorientera verksamheten  
 och skapa värde för resenärerna.

•	 Utvecklade	former	för	samverkan	mellan		
 olika transportslag, aktörer och över   
 geografiska gränser inom ramen för större  
 arbetsmarknadsregioner.

•	 En	offentlig	finansieringsmodell	som		
 stimulerar till ökat resande och ökad  
 effektivitet inom kollektivtrafiken.

•	 En	modern	lagstiftning	som	skapar		
 förutsättningar för en fördubbling av  
 kollektivtrafikens marknadsandel.

•	 Utvecklade	modeller	för	uppföljning	av		
 kollektivtrafikens leveranskvalitet utifrån  
 ett resenärs- och hållbarhetsperspektiv.

Gruppen har presenterat en idéskiss. Syftet 
med denna är att skapa diskussion i bran-
schen och inhämta synpunkter och förslag 
inför det fortsatta arbetet. 

Avtalsform

Syftet är att ta fram ett förslag till avtalsform 
inklusive principer för indexuppräkning 
som stimulerar till ökad affärsmässighet i 
rollspelet mellan beställare och utförare.

Målet är att alla parter ska uppleva att man 
fortsättningsvis ska kunna träffa avtal som 
bättre än hittills styr mot en ökad kollektiv-
trafik och effektivt resursutnyttjande.

Gruppen har haft sex möten och kommer 
att lägga ett förslag till ett slutdokument i 
juni 2009. Förbundet har lagt fram förslag 
till skrivning i ett vägledande dokument 
för taxis del i kollektivtrafiken. Förbundet 
har vidare bidragit med en avtalsmodell för 
Anropsstyrd trafik samt en avtalsmodell för 
BC-organisation.

Kollektivtrafiken en integrerad del av 
kommunernas planering

Syftet är att kommunerna mer medvetet ska 
planera för kollektivtrafik vid utbyggnaden 
av nya bostadsområden, arbetsplatsområden 
och service/verksamhetsområden.

Målet är att all samhällsplanering ska grundas 
på att privatbilsanvändningen ska minska. 

Gruppen har haft tre möten varav ett studie-
besök hos Karlstadsbuss. Taxis förutsättning 
i den kommunala planeringen handlar 
mycket om framkomlighet och tillgänglighet 
till de s.k. kollektivkörfälten.

Kunskapslyftet, kompetensförsörjning

Syftet är att öka kunskapen hos beslutsfat-
tare och hos branschens aktörer om vad 
som krävs för att gå från en produktions-
kultur till en servicekultur och varför detta 
är nödvändigt för att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel.

Målet är att åstadkomma den nödvändiga 
kulturförändringen i branschen och öka in-
sikten, engagemanget och viljan att snabbt ta 
kollektivtrafiken till ”nästa utvecklingsnivå”, 
dvs. baserat på en gemensam helhetssyn.

Gruppen har genomfört tio möten. För en 
inledande förstudie i form av en intervjuse-
rie engagerades IFL i Stockholm. Arbetet 
medförde en kartläggning av det utbild-
ningsbehov som finns i den gemensamma 
branschen.

Skatteregler som gynnar kollektivtrafiken

Syftet är att förändra skattesystemen för att 
gynna det kollektiva resandet och därmed 
även klimatet och trafiksäkerheten. Regering 
och riksdag kan därigenom också ge tydliga 
och viktiga signaler till medborgarna om att 
man premierar klimatsmarta och säkra per-
sontransporter i stället för att uppmuntra det 
privata bilåkandet med en miljöbilspremie. 
Flera av de skattesystem som berör kollektiv-
trafiken saknar incitament eller drivkrafter 
som direkt eller indirekt kan leda till en ökad 
kollektivtrafikandel.

Gruppen har haft tre möten och har tagit 
fram förslag till ett förändrat reseavdragssys-
tem, ett strategiskt fordonsskattesystem samt 
förändrad förmånsbeskattning av biljetter 
till kollektivtrafiken.
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Miljöansvar

Syftet är att ta fram ett gemensamt miljö-
program för hela kollektivtrafikbranschen. 
Kollektivtrafiken ska kunna erbjuda ett 
långsiktigt hållbart transportsystem med 
högt ställda krav på emissioner och energief-
fektivisering. En viktig aktivitet är också att 
genomföra miljökonsekvensbeskrivning av 
en fördubblad marknadsandel för kollektiv-
trafiken på lite längre sikt och ett fördubblat 
kollektivtrafikresande till 2020.

Gruppen har träffats vid fem tillfällen.

Mindre och medelstora investeringspro-
jekt

Syftet är att se över systemet för planering 
och prioritering av insatser som är viktiga för 
kollektivtrafikens utveckling för att förenkla 
det samt göra det mer flexibelt och bättre 
anpassat till lokala och regionala förhållan-
den. Många gånger är dessa insatser inte 
lika ”publika” som enstaka större investe-
ringsobjekt. En genomgång av investeringar 
under 50 miljoner kronor har gjorts. En 
utvärdering visar att en del av dessa investe-
ringar haft god effekt för att öka resandet 
inom kollektivtrafiken. 

För att bättre kunna värdera tänkta inves-
teringar har kalkylmodeller diskuterats för 
dessa investeringsobjekt. I Stockholms län 
tillämpas en intressant modell som grup-
pen ser som tänkbar att använda på många 
fler håll.

Gruppen har träffats vid åtta tillfällen.

Kommunikation och lobbying

Syftet är att ta fram förslag till gemensamma 
och prioriterade insatser när det gäller kom-
munikation, opinionsbildning och lobbying 
som stöd för styrgruppen och delprojektens 
projektledare. I uppdraget ingår att löpande 
informera om resultaten från delprojekten 
och att lyfta fram fördubblarexempel och 
exempel på framgångsrik samverkan i 
branschen.

Det övergripande målet för gruppen är att 
alla projektdeltagare (internt) och externa 
intressenter har god kännedom och kun-
skap om fördubblingsarbetet och uppnådda 
resultat.

Gruppen har träffats vid 15 tillfällen.

Uppföljningsgruppen

Gruppens uppdrag är att ta reda på mer om 
vilka krav och behov som styr valet av färdme-
del hos individen så att branschen kan göra 
rätt saker i syfte att öka resandet.

Gruppen ska också följa upp målen regel-
bundet och för detta ändamål ta fram en 
tillförlitlig mätmetod.

Gruppen har träffats vid fem tillfällen.

Attraktiva stationer

Ett viktigt delområde för kollektivtrafikens 
utveckling är stationsområdet. Branschen 
tar på sig ansvaret för att tillsammans med 
mark- och stationsägarna, kundanpassa 
verksamheten på bytespunkterna utifrån 
resenärernas krav. Syftet är att utveckla järn-
vägsstationer och terminaler utifrån resenä-
rernas behov till så attraktiva bytespunkter 
att de bidrar till ett ökat resande.

Trots stationsområdets viktiga betydelse 
står stationsfrågan inför en rad utmaningar 
såsom bristande helhetsansvar, låsningar 
kring investeringar, bristande kunskaper 
om resenärerna samt ökad avreglering och 
differentiering av persontrafikmarknaden 
på järnväg.

Ett tiotal av de parter som vanligtvis är 
berörda av stationsfrågan har därför tagit 
ett gemensamt initiativ till pilotprojektet 
”Attraktiva Stationer”. 

Syftet med projektet är att ta fram ett kon-
kret och framgångsrikt exempel på hur 
branschen gemensamt kan samarbeta med 
att utveckla och förbättra resenärsperspek-
tivet i stationsfrågan. Resultatet ska kunna 
spridas och tillämpas storskaligt och fungera 
som ett stöd för andra utvecklingsarbeten 
kring stationsområdet. 

Gruppen har träffats vid fyra tillfällen.

En ny kollektivtrafiklag
Den särskilde utredaren, Ulf Lundin har 
överlämnat ett delbetänkande från Utred-
ningen om en ny kollektivtrafiklag till infra-
strukturminister Åsa Torstensson.

Utredaren föreslår en ny lagstiftning för 
kollektivtrafiken som innebär att resenären 
i större utsträckning sätts i centrum. Den lo-
kala och regionala kollektivtrafikmarknaden 
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ska öppnas för konkurrens för att resenärerna 
i större utsträckning än i dag ska kunna på-
verka utbudet. Kollektivtrafikföretagen ska 
ges större möjlighet att utveckla kollektivtra-
fiken på ett sätt som i högre grad stämmer 
överens med resenärernas behov.

Trafikutbudet ska säkras

Utredarens förslag innebär att kollektivtrafi-
kansvariga myndigheter ges ett mer övergri-
pande och strategiskt ansvar i förhållande 
till trafikhuvudmännens nuvarande ansvar. I 
varje län ska det finnas en lokal kollektivtra-
fikansvarig myndighet med behörighet att 
kunna ingripa på marknaden i syfte att säkra 
en viss nivå på trafikutbudet. I första hand ska 
ett regionalt samverkansorgan vara lokal kol-
lektivtrafikmyndighet. Om ett sådant saknas 
föreslås landstinget vara ansvarigt.

Fler valmöjligheter

För att säkra resenärernas behov av enkelhet, 
trygghet och effektivitet föreslår utredaren att 
vissa krav ska ställas på kollektivtrafikföreta-
gen.  Förslag finns bland annat om anslutning 
till standardiserade informations-, betal- och 
bokningssystem. 

- Sammantaget bedömer jag att förslagen 
innebär att resenärerna i större utsträckning 
ska kunna välja sin resa utifrån olika kvalitets-, 
service- och prisnivåer, säger utredaren Ulf 
Lundin.

Samordnad lag

För att underlätta en flexibel samordning av 
alla former av kollektivtrafik föreslås att reg-
lerna om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts 
och sjukresor samlas i en och samma lag. 
Ansvaret för samordningen läggs på den lo-
kala kollektivtrafikansvariga myndigheten.

Den nya kollektivtrafiklagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2012. Övergången till ett 
öppnare marknadstillträde ska enligt försla-
get genomföras successivt.

114 remissinstanser har beretts tillfälle att 
yttra sig över delbetänkandet senast den 18 
september 2009.

Utredningen om en ny kollektivtrafiklag ska 
lämna ett slutbetänkande om passagerares 
rättigheter senast den 30 september 2009.

Terminaler
Allmänheten ska ha en tillgänglighet till 
taxi. Den ska också kunna lita på att taxi-
företag som trafikerar terminaler, såsom 
flygplatser, färjelägen och tågstationer, har 
en kvalitet och seriositet som är säkerställd av 
huvudmännen för terminalerna. Genom att 
huvudmannen tecknar avtal med taxiföretag 
kan kvaliteten säkerställas.
Även om så inte har gjorts i stora delar av 
landet, kan Förbundet konstatera att allt fler 
huvudmän för färje- och tågterminaler tagit 
sitt ansvar så att kvaliteten kan säkerställas.

Flygplatser
När det gäller taxiföretagens trafikeringsavtal 
så saknas kvalitetskrav på de flesta flygplat-
serna i landet. De enda flygplatserna med 
avtalade kvalitetskrav är Arlanda, Bromma, 
Landvetter och Malmö Airport (Sturup). 
Vid Norrköping Airport avser LFV att under 
hösten 2009 arbeta med kvalitetskrav.

Arlanda flygplats

Arlanda flygplats har landets i särklass största 
resenärsströmmar. LFV arbetar fortlöpande 
med att få till stånd attraktiva resealternativ 
från flygplatsen. Arlanda flygplats är den 
enda flygplatsen som har ett utsläppstak för 
koldioxid. Detta innebär att LFV här ställer 
såväl kvalitets- som miljökrav.

LFV har en ordning på Arlanda flygplats som 
innebär att miljötaxi ska prioriteras för kör-
uppdrag från Arlanda. Satsningen är ett led 
i LFV:s miljöarbete. Fr.o.m. den 1 juli 2011 
tillåts endast miljötaxi att lämna respektive 
hämta passagerare på Arlanda flygplats. De 
fordon som inte uppfyller ställda miljökrav 
kommer, om de angör flygplatsen, att påfö-
ras en särskild miljöavgift.

LFV anstränger sig nu att komma till rätta 
med problematiken när det gäller taxibilar-
nas tomkörning (körning utan passagerare) 
till Arlanda. Ur miljösynpunkt torde den 
bästa lösningen vara att prioritera miljötaxi-
bilar som har haft passagerare till Arlanda 
och ge dem förtur på returerna. Då minskar 
miljöbelastningen på ett märkbart sätt.

LFV följer upp och kontrollerar att miljö-
taxibilarna, till minst 80 procent, körs på 
förnyelsebara bränslen.
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Järnvägsstationer
Fastighetsägaren Jernhusen och samarbets-
partnern Netrevelation har infört ett system 
för resenärerna och taxiuppställningen i 
anslutning till Göteborgs respektive Stock-
holms Centralstationer. För att komma 
in till uppställningen betalar taxibilarna 
en serviceavgift till Jernhusen som tas ut 
av kunderna. Reaktionerna är inte odelat 
positiva.

Vilket taxiföretag som helst får inte trafikera 
stationerna. De avtal Jernhusen sluter med 
taxibolagen bygger bl.a. på krav kring BC-
tillhörighet, utbildning, uniform, bilkvalitet, 
prissättning, betalkort och lagring av taxa-
meteruppgifter samt Svenska Taxiförbun-
dets kvalitetsnormer ”God Taxitradition”.

När Citybanan och ombyggnaden av Malmö 
Central står klar, har Jernhusen för avsikt att 
införa ett liknande system även där.

Vi kan än så länge hoppas att systemet inne-
bär fördelar för såväl resenärer som taxifö-
retag. Avgifterna ska täcka investeringar och 
löpande kostnader. Avgifterna ska även ge 
Jernhusen en affärsvinst. Jernhusens mark-
nadsområdeschef bekräftar detta; ”Något 
nollsummespel är det givetvis inte på sikt. 
Jernhusen är en affärsdrivande verksamhet 
och det är naturligt för oss att göra affär av 
det här”.

Övrigt
Förbundet arbetar fortlöpande på olika 
arenor för att påverka huvudmännen så att 
allmänhetens krav på taxiförsörjning vid 
terminalerna tillgodoses. Påverkan görs mot 
Samtrafiken och Stationskommittén men 
även mot enskilda.

I Stockholm har huvudmännen för flera 
färjelägen tagit sitt ansvar och tecknat avtal 
med taxiföretag för att säkerställa taxiför-
sörjningen. Även enskilda hotell arbetar på 
motsvarande sätt.

Tillsyn
Det är Förbundets uppgift att bearbeta 
taxiföretagen och medlemmarna för att 
upprätthålla en seriös bransch. Den direkta 
tillsynen kan eller får Förbundet inte utöva. 

Här måste branschen ha hjälp från de olika 
tillsynsmyndigheterna. Förbundet arbetar 
sedan början av nittiotalet för att tillsynen 
ska vara likformig över hela landet. I dags-
läget är detta definitivt inte fallet. Tillsynen 
utövas av Transportstyrelsen, Vägverket 
(fram t.o.m. den 31 december 2008), läns-
styrelserna och polisen men även andra har 
denna skyldighet t.ex. Skatteverket, Krono-
fogdemyndigheten, Åklagarmyndigheten 
och huvudmännen för terminalerna, bl.a. 
LFV och Jernhusen.

Tillsynen är synnerligen viktig för att upp-
rätthålla konkurrens på lika villkor. I tidigare 
Branschlägesrapporter har vi lämnat goda 
exempel på effektiv tillsyn. I denna rapport 
nöjer vi oss med att beskriva förhållandena 
i Stockholms län.

Samordning mot ekonomisk brottslighet 
(SAMEB) i Stockholms län beslutade under 
2005 att tillsätta ett projekt (SAMMY) för 
tillsyn av bland annat taxi. I projektet ingår 
idag företrädare för Länsstyrelsen, Polismyn-
digheten, Skatteverket, Transportstyrelsen, 
Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyn-
digheten, Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen och Stockholms stad socialtjänst och 
arbetsmarknadsförvaltning. 

Målet är att minska svart arbetskraft och 
oredovisade intäkter samt minska övriga 
brott inom den yrkesmässiga trafiken. Syftet 
är också att hitta en enkel och snabb metod 
för att få bort fuskare inom branschen. 

SAMEB beslutade 2007 att projektet skulle 
permanentas från den 1 januari 2008,  
eftersom resultatet från projektet var mycket 
bra.

Samverkansgruppen har arbetat på följande 
sätt: 

En kontrollista för taxi har tagits fram. 
Denna används av polismyndigheten vid 
tillsyn av fordon och förare i yrkestrafik på 
fältet. De ifyllda kontrollistorna skickas till 
Länsstyrelsen som bevakar dem och skickar 
kontrollistorna vidare till de samverkande 
myndigheterna för genomgång och even-
tuella åtgärder. Gruppen samlas en gång i 
månaden och redovisar och informerar om 
sitt arbete.
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Polismyndigheten
har kontrollerat och upprättat 835 kontrol-
listor och kontrollerat många fler taxibilar. 
Många taxibilar har blivit av med regist-
reringsskyltarna på grund av körförbud, 
brutna taxameterplomberingar, obetalda 
bilskatter, oförsäkrade fordon, saknat yr-
kestrafiktillstånd och att taxametern inte 
uppfyllt de krav som gäller.

Länsstyrelsen
har återkallat 129 taxitillstånd varav 81 på 
grund av skattebeslut från Skatteverket.10 
taxiföretag har fått varning, två taxiförarle-
gitimationer har återkallats och 13 förare 
har varnats på grund av skattebrott. Länssty-
relsen har också funnit effektivare metoder 
att återkalla eller varna tillståndshavare tack 
vare myndigheternas samverkan.  

Ekobrottsmyndigheten
har avdelat en åklagare och 1,5 kriminalin-
spektörer att delta i taxiprojektet. Under året 
har tre mål utretts och domar har avkunnats 
i tingsrätt. Brotten var grova bokförings- och 
skattebrott. Personerna har fått mellan ett 
och två års fängelse. Samtliga taxibilar har 
tagits i beslag för teknisk undersökning. 

I övrigt har 79 ärenden redovisats, där de 
misstänkta i huvudsak erkänt och mottagit 
strafföreläggande och dagsböter. Dessutom 
har ett stort antal ärenden skickats till Skat-
tebrottsenheten för utredning.

Kronofogdemyndigheten
har betalningssäkrat 6 469 611 kronor. 

Skatteverket i Stockholm
har gjort 269 skrivbordsutredningar som av-
ser taxiägare och 399 utredningar som avser 
taxiförare. Utredningarna som rör taxiägare 
har resulterat i 23 888 593 kronor i höjda 
skatter, avgifter och skattetillägg. En revision 
för ett bolag har genomförts i samarbete med 
Skatteverket i Nyköping. Denna resulterade 
i höjd skatt, avgift och skattetillägg med 371 
848 kronor. En betalningssäkring om 414 
000 kronor har gjorts. Nämnda bolag hade 
tömts och därför pågår en utredning om att 
ålägga företagsledarna företrädaransvar med 
detta belopp. 150 anmälningar om brott har 
gjorts och 89 anmälningar har lämnats till 
Länsstyrelsen. Utredningar har även skett i 
motsvarande omfattning av Skatteverket i 
Nyköping.

Försäkringskassan
har i 13 ärenden beslutat att dra in eller 
nedsätta olika ersättningar och bidrag som 
förare eller åkare fått felaktigt från Försäk-
ringskassan. Belopp som sparats in i dessa 
ärenden beräknas till 1,3 miljoner kronor. 
Försäkringskassan har därutöver fastställt 
återkrav på 1 miljon kronor.

Transportstyrelsen
har utbildat poliser och andra myndighets-
personer som samarbetar med tillsyn av 
taxi. I Stockholm har 23 utbildningsdagar 
genomförts och 151 trafikpoliser har fått 
en genomgång av den lagstiftning som 
rör taxi och taxikontroller. Utbildningen 
har omfattat både teori och praktik. På 
Polishögskolan och vid trafikpolisens repe-
titionsutbildningar har fyra utbildningar 
genomförts och 105 trafikpoliser har fått en 
genomgång av den lagstiftning som rör taxi 
och taxikontroller. 

Därutöver har utbildningar genomförts 
ute i landet där företrädare för Polisen, 
Länsstyrelsen, Skatteverket och Försäkrings-
kassan medverkat. Det är i Visby, Örebro, 
Sundsvall och Nyköping som dessa utbild-
ningar genomförts och samverkansgrupper 
startats. Cirka 100 personer har medverkat. 
Utbildningen har omfattat både teori och 
praktik.

Arbetsförmedlingen
har gått igenom sammanlagt 814 taxiförare 
gentemot Arbetsförmedlingens interna re-
gister. En person har upptäckts som körde 
taxi samtidigt som personen var aktuell för 
arbetslöshetsersättning. Detta har anmälts 
till arbetslöshetskassan.

Stockholms stad socialtjänst och arbets-
marknadsförvaltning
har kontrollerat sammanlagt 1 901 förare 
mot registret för ekonomiskt bistånd i Stock-
holms stad. 11 personer utreds då de kan ha 
haft socialbidrag samtidigt som de har arbe-
tat som taxiförare. En person är polisanmäld 
för misstänkt bidragsbrott.

Så här kommenteras tillsynsarbetet i Stock-
holms län.

– Vi skulle naturligtvis vilja satsa ännu mer 
på den gemensamma tillsynen, men det är 
helt och hållet en resursfråga. Det vi ser är 
förmodligen toppen av ett isberg. Hade vi 
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haft mer resurser för gemensam tillsyn hade 
ännu fler tillstånd återkallats, konstaterar 
Rolf Arbin, chef för yrkestrafiken på Läns-
styrelsen i Stockholms län.

– Den ständiga tillsynen behövs för att kom-
ma åt fusket. Den vanliga femårstillsynen av 
företagens skatter och avgifter ger inte så 
mycket. Vi ställer hoppet till Transportstyrel-
sen som tar över länsstyrelsernas ansvar för 
yrkestrafiken nästa år, tillägger han.

Sammanfattningsvis; Genom en ordnad 
tillsyn ska snedvridningen av konkurrensen 
minska. Fler länsstyrelser borde följa det 
goda exemplet. En uppgift som hamnar på 
Transportstyrelsens bord efter årsskiftet.

Här nedan lämnar vi en sammanställning 
över återkallade tillstånd respektive var-
ningar under 2008.

Det har inte funnits möjlighet att göra långt-
gående analyser av vidtagna åtgärder. Den 
största delen av taxitrafiken i landet bedrivs 
i och för sig i Stockholm, Västra Götaland 
och Skåne. Frågan är emellertid om taxi-
företagen i Kalmar, Jönköping, Värmland, 
Gotland, Västmanland, Uppsala, Dalarna, 
Gävleborg, Jämtland, Västerbotten och 

Norrbotten, är så skötsamma att det inte 
har varit aktuellt med några ingripanden. 
Eller visar tabellen på en gradskillnad av 
myndighetstillsynen? Var och en får dra sina 
egna slutsatser.

Samråd
Förbundet anser att det i samtliga län ska 
finnas fungerande samrådsgrupper, där 
myndigheterna och branschorganisatio-
nerna upprätthåller en fortlöpande dialog. 
Det är oerhört viktigt att samrådsgrupper 
skapas och ”hålls vid liv”. Även om det finns 
en daglig dialog med representanter för 
de olika myndigheterna är det angeläget 
att samtliga parter träffas gemensamt och 
utbyter erfarenheter samt informerar om 
nuläget och framtiden.

Tyvärr förekommer inte dessa samråd i 
önskad omfattning. I vissa län sker inget 
samråd över huvud taget mellan myndighe-
ter och branschorganisationer, i andra län 
alltför sällan. Förbundet kan tyvärr också 
notera en tendens att länsstyrelser, inför 
”nyordningen” vid kommande årsskifte, inte 
prioriterar samrådsmöten.

Utlandsägda filialer med trafik-
tillstånd
En företeelse som började under 2008 är att 
utländska företag öppnar filial i Sverige och 
driver taxitrafik. Under 2008 var det en filial 
och hitills under 2009 är det fyra filialer. 

Ansökan om trafiktillstånd för taxitrafik av 
utlandsregistrerat företag med filial i Sverige 
prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Bolagsmän och trafikansvariga är svenska 
medborgare. Frågan som infinner sig är, 
varför gör de så här? Förbundet har ställt 
frågan till Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Där har man inte funderat eller ”höjt ögon-
brynen” för de inkomna ansökningarna.
Om man är seriös kan en anledning vara 
att kapitalinsatsen i det brittiska bolaget är 
så låg som 30 kr (£2). En av nackdelarna är 
att svenska banker inte lånar ut pengar till 
ett bolag med så litet eget kapital.

Ägarna och företrädarna har inte något 
tydligt personligt ansvar om det utländska 
bolaget försätts i konkurs, avregistreras el-
ler försvinner (dissolved). Utländska bolag 
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Skåne 73 36 81
Blekinge 1 1 0
Kalmar 0 0 8
Kronoberg 4 0 10
Jönköping 0 0 13
Halland 1 0 16
V:a Götaland 41 13 136
Värmland 0 0 1
Östergötland 11 4 20
Södermanland 3 0 21
Gotland 0 0 2
Stockholm 81 10 38
Västmanland 0 0 10
Örebro 2 0 10
Uppsala 0 0 0
Dalarna 0 0 6
Gävleborg 0 0 22
Jämtland 0 0 7
Västernorrland 1 3 14
Västerbotten 0 0 21
Norrbotten 0 0 26
Summa 218 67 462

(Källa: Länsstyrelserna)
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har hittills inte heller omfattats av reglerna 
om förbjudna lån, vilket dock ändras om 
regeringens lagförslag antas av riksdagen. 
Fram tills dess har man under vissa omstän-
digheter kunnat ta ut pengar från bolaget 
som lån i stället för lön.

Om man däremot är oseriös och inte vill 
göra rätt för sig så kan man felaktigt bli 
berättigad till en mängd bidrag genom att 
inte ta upp de medel man tar ut från bolaget 
och därmed redovisa en mycket låg inkomst. 
Man undviker även inkomstskatt. Avsaknad 
av ”målvaktsförbud” för utländska bolag gör 
att man kan försöka kringgå näringsförbud 
eller att felaktigt få F-skatt. Man kan också 
verka genom en filial i förhoppningen att 
den inte granskas lika noga som ett svenskt 
bolag av Skatteverket. Det finns även exem-
pel på att man använder filialer för att få 
statlig lönegaranti till anställda.

Inom Skatteverket tittar man på dessa bolag. 
Där har man sett att det är vanligt att bola-
gets konto används som om det var ägarens 
privata konto, bristande eller obefintlig 
bokföring, låg betalningsvilja, filialer som 
drivs vidare trots att det utländska bolaget 
upphört m.m. Åtgärdsfrekvensen i utred-
ningarna har varit cirka 98 procent av totalt 
antal utredningar. Det handlar oftast om s.k. 
mikroföretag. Skatteverket har haft ärenden 
med taxi. 

I sammanhanget vill vi understryka att filia-
len och det registrerade utländska bolaget 
är en och samma juridiska person. Om det 
utländska bolaget upphör, existerar inte 
filialen juridiskt sett. Det kan gå flera år 
innan Skatteverket och Bolagsverket faktiskt 
avregistrerar filialens organisationsnummer. 
Detta beror på att Sverige inte uppdateras 
av de utländska myndighetrna. 

En filial och det utländska bolaget ska alltså 
inte ses som ett dotterbolag och ett moder-
bolag, dvs. två separata juridiska personer.

Om det utländska bolaget upphört ska rät-
teligen filialen avregistreras i Sverige och en 
enskild firma registreras in för verksamhet 
som bedrivs efter detta datum. Detta gäller 
även retroaktivt.

Vi får sannolikt anledning att återkomma i 
detta ärende i kommande års Branschläges- 
rapporter.

Utlandsregistrerade limousiner

Ett annat ”fenomen” som Förbundet och 
polisen observerat är, att det i Stockholm 
finns utlandsregistrerade fordon (från bal-
tiska länder), som erbjuder sina tjänster som 
limousiner. Företagen, som saknar yrkes-
trafiktillstånd, marknadsför sina tjänster på 
eleganta hemsidor m.m. Där kan man bl.a. 
få information om priser (lägst 1 500 kr/tim) 
och särskild service för 2 200 kr/tim men då 
ingår det en flaska väl kyld champagne. Hur 
länge ska denna trafik få ske helt öppet, utan 
att den beivras? 

Enligt Förbundet bedriver dessa företag 
olaga yrkesmässig trafik eller otillåten taxi-
trafik.

En eller flera taxametrar i en  
taxibil
Under 2008 uppstod meningsskiljaktigheter 
om ett taxiföretag i strid med föreskrifterna 
använder sig av dubbla taxameterutrust-
ningar.

Fordonen som används har utrustats med 
en kommunikationsutrustning utöver den 
befintliga taxameterutrustningen. Kom-
munikationsutrustningen var i praktiken 
en taxameterutrustning som modifierats 
för att därmed kunna betraktas som enbart 
kommunikationsutrustning. Var det en taxa-
meter eller en kommunikationsutrustning? 
Finns det något tillämpligt lagrum? I så fall 
vilket?

Under senare delen av 2008 genomförde 
polisen en kontroll av ett av dessa taxifordon. 
Polisen konstaterade att det, enligt deras 
uppfattning, handlade om ett fordon med 
dubbla taxameterutrustningar. Fortfarande 
fanns nämligen möjligheten att i kommu-
nikationsutrustningen (den modifierade 
taxameterutrustningen) slå in ett fastpris 
och också att producera ett kvitto. Taxiföre-
taget vände sig till Transportstyrelsen för att 
få ett klarläggande.

Transportstyrelsen konstaterade efter några 
veckors handläggning formella fel i ansö-
kan och ville ha kompletteringar. Därefter 
har Transportstyrelsen kommit fram till att 
man inte har behörighet att ta upp frågan 
till prövning. Ansökan ska i stället göras till 
prövningsmyndigheten (länsstyrelsen). En 
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insikt som det alltså tog cirka 4 månader 
att komma fram till. Detta anser Förbundet 
vara helt oacceptabelt. Det är angeläget, 
inte bara för den sökande utan även som 
vägledning för andra taxiföretag, att ett 
ställningstagande från myndigheterna görs 
utan dröjsmål och inte drar ut på tiden på 
det sätt som nu skett.

Så snart det stod klart att någon behandling 
inte skulle ske hos Transportstyrelsen in-
ledde Polisen en förundersökning föranledd 
av kontrollen i slutet av 2008.

I skrivande stund ligger polisärendet för-
modligen på åklagarens bord eftersom för-
undersökningsledaren begärt förtur för att 
inte bidra till ytterligare förseningar. Frågan 
är hur lång tid som ytterligare kommer att 
förflyta innan ett beslut kommer till stånd.

Vi får anledning att återkomma i ärendet.

Skattemanifestationer
Tillsammans med Skatteverket, Bemannings-
företagen, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges 
Byggindustrier, Sveriges Hotell- och Restau-
rangföretagare, Almega Serviceentreprenö-
rerna och Sveriges Möbeltransportörers För-
bund genomförde Svenska Taxiförbundet  
för andra gången en manifestation för det 
seriösa företagandet mot svarta intäkter och 
svartjobb. En motsvarande manifestation 
kommer att äga rum under hösten 2009. 
Avsikten är att hålla dessa manifestationer 
årligen så länge som regeringen inte tillmö-
tesgår de framförda kraven för att förhindra 
ekonomisk brottslighet.

Skatteverket och branschorganisationerna 
framför gemensamma krav på oanmälda 
företagsbesök och skattedeklaration på 
individnivå. I dagsläget redovisar företagen 
exempelvis arbetsgivaravgiften, endast som 
en klumpsumma varje månad. Systemet ger 
inte Skatteverket någon möjlighet till kon-
troll av de anställda.

Förbundet framför ytterligare krav för att 
komma till rätta med konkurrenssned-
vridningen med oredovisade skatter och 
avgifter.

•	 Lagstifta	om	obligatorisk	tömning	av		
 taxametrarna till godkända redovis- 
 ningscentraler.

•	 Förbjud	kontokortsläsare	som	inte	är		
 integrerade med taxametern.

•	 Lagstifta	 om	 en	 central	 databas	 för	 
 taxameterbesiktningarna.

Redovisningscentraler
Svenska Taxiförbundet har inte givit upp tan-
karna om obligatorisk tömning av taxame-
trarna till godkända redovisningscentraler. 
Förbundet menar att redovisningscentraler 
är en av förutsättningarna för att uppnå 
konkurrens på lika villkor inom taxibran-
schen.

Under 2008 och 2009 har Förbundet fortsatt 
bedrivit påverkansarbete mot regering och 
riksdag bl.a. genom debattartiklar, uppvakt-
ningar och interpellationsdebatter.

Statsrådet, infrastrukturminister Åsa Tor-
stensson, har beredningsansvaret för frågan 
om redovisningscentraler. Statsrådet hänvi-
sar till beslutet om regelförenklingar och 
tänker därför inte lägga ett lagförslag om en 
ny regel. Förbundet anser dock att obligato-
risk tömning av taxametrarna till godkända 
redovisningscentraler innebär förenklingar 
för de taxiföretag som inte redan gör det.

Statsrådets ställningstagande är förbluffande 
och att regeringen av regelförenklingsskäl 
avstår från ett införande av redovisnings-
centraler samtidigt som man konstaterar att 
miljardbelopp undandras från beskattning, 
är minst sagt förvånande.

Det är nu, förutom en enig taxibransch och 
Transportarbetareförbundet, flera aktörer 
som stöttar ett införande av redovisnings-
centraler.

Skatteverket har sedan två år tillbaka bedrivit 
en skattegranskning av taxibranschen. Skat-
teverket har vid flera tillfällen intygat vilken 
hjälp man hela tiden haft när man hämtat 
ekonomiska uppgifter från beställningscen-
tralerna. Beställningscentralerna fungerar 
som redovisningscentral för de anslutna 
taxiföretagen.

Skatteverket stöttar branschen i frågan om 
redovisningscentraler. Skatteverket ska sköta 
tillsynen över kassaregister fr.o.m. 2010. Det 
finns många gemensamma nämnare mellan 
kassaregister och redovisningscentraler. Bara 
detta pekar på att Skatteverket skulle kunna 
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vara föreskrivande och tillsynsmyndighet 
över redovisningscentraler. Skatteverket ser 
inga problem med att redovisningscentra-
lerna ägs av taxibranschen. Det skulle kunna 
lösa problemen för Näringsdepartementet.

Även Ekobrottsmyndigheten förordar re-
dovisningscentraler. Detta skulle underlätta 
deras arbete mot ekonomisk brottslighet.

Konkurrensverket framhåller i sin rapport 
bl.a. ”Säkerställ att taxametertömning äger 
rum vid särskilda redovisningscentraler”.

Vidare säger Konkurrensverket: ”För att öka 
förutsättningarna för en fungerande kon-
kurrens på marknaden för taxitransporter 
är det viktigt att komma till rätta med att 
en del företag skattefuskar. Detta kan dock 
knappast lösas genom att ställa hårda krav 
på företagen att ha speciell utbildning i 
juridiska och ekonomiska frågor. Förslaget 
om taxametertömning och speciella redovis-
ningscentraler kan dock i detta fall vara en 
effektiv lösning.

Det har framkommit att det finns problem 
av bl.a. teknisk natur med förslaget om taxa-
metertömning. Med hänsyn till frågans stora 
vikt, och tidigare ansträngningar att minska 
skattefusk, är det angeläget att Närings-
departementet, tillsammans med berörda 
tillsynsmyndigheter såsom Skatteverket och 
Vägverket eller Transportstyrelsen, vidtar 
åtgärder för att lösa problemen.”

I samband med Förbundets uppvaktning 
hos trafikutskottet i november 2008 ställde 
sig ledamöterna frågan varför regeringen 
inte infört redovisningscentraler eftersom 
en enig riksdag redan våren 2006 uppma-
nande regeringen att presentera ett förslag 
om ett införande.

Förbundets påverkansarbete fortsätter.

Taxis priser
Under sommaren 2008 gick diskussionernas 
vågor höga när det gällde extremt höga pri-
ser som togs ut av enskilda taxiföretagare.

De taxiföretagare som är anslutna till en ord-
nad beställningscentral har ingen möjlighet 
att tillämpa ”egna” priser. Priserna och tax-
orna bestäms av beställningscentralen och 
kan inte ändras. De som tar ut oskäliga priser 
är således de taxiföretagare som står utanför 

beställningscentralerna, s.k. friåkare.

I somras fanns det de som tillämpade jäm-
förpriser på 999 kr. Detta ska jämföras med 
de etablerade beställningscentralerna som 
har jämförpriser på cirka 250 kr.

Enskilda politiker gick ut i massmedia och 
ville införa max-priser. Förbundet hade flera 
möten med politiker. Prissättningen är fri – 
problemet är att folk inte läser (eller förstår) 
prisinformationen och jämförpriserna.

Förbundet kontaktades av en turist från Fin-
land som hade besökt Elitloppstävlingarna i 
Stockholm. Han hade tagit taxi från Arlanda 
till Solvalla för 495 kr. Taxiresan från Solvalla 
till Arlanda kostade 1 850 kr. När finlända-
ren protesterade, hänvisade taxiföraren till 
prisinformationen.

Taxis prisinformation är en speciallagstift-
ning, den tar över annan prisinformations-
lagstiftning. Det innebär bl.a. att Konsu-
menttjänstlagens krav på skälighet inte 
gäller taxipriser.

Prisinformationen
Efter cirka tio års tillämpning anser Förbun-
det att det nu är dags att göra en översyn 
av prisinformationsreglerna för taxitrafik. 
Förbundet har begärt ett möte med Trans-
portstyrelsen, Konsumentverket och läns-
styrelserna.

Problemen med de befintliga prisinforma-
tionsreglerna är flera.

•	 Det	 synes	 idag	 inte	 vara	 möjligt	 för	 	
 tillsynsmyndigheterna att ingripa mot  
 en taxiföretagare som tar ut ett pris  
 som med mer än 100 procent över- 
 stiger gängse pris på orten. Den resan- 
 de allmänheten känner sig dock lurad  
 och uppfattar en sådan prisbild som  
 ytterst oseriös. I sammanhanget hänvi- 
 sar vi till ett ärende rörande varning av  
 en taxiföretagare som tillämpade en  
 prissättning som var väsentligt högre  
 än övriga bolag i området. Länsstyrel- 
 sen i Malmö har begärt prövningstill- 
 stånd i Regeringsrätten.

•	 Vid	 sin	 bedömning	 har	 domstolarna	 	
 att luta sig mot speciallagstiftningen  
 i taxameterföreskrifterna. De allmänna  
 prisinformationsreglerna såsom prisin- 
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 formationslagen och konsumenttjänst- 
 lagen är inte är tillämpliga på taxire- 
 sor. Antalet taxiresenärer som känner  
 sig uppskörtade efter en resa ger dock  
 vid handen att ytterligare översyn av  
 regelverket måste till.

•	 En	del	 taxiföretag	 anger	på	 sin	prisin-	
 formationsdekal att de tillämpar ett  
 antal ”avtalstaxor”. Dessa avtalstaxor  
 är av intet värde för den resande all- 
 mänheten. Enligt Förbundets uppfatt- 
 ning anges dessa taxor enbart för att  
 förvilla konsumenterna. Sannolikt bör  
 det införas ett förbud mot att på pris- 
 informationen ange taxor som inte till- 
 lämpas mot allmänheten. 

I Konkurrensverkets rapport (2009:4  sid 160) 
kan vi bl.a. läsa, ”Under årens lopp har det 
från myndighetshåll gjorts särskilda insatser 
för att förbättra tillsynen över taximarkna-
den med varierande resultat. Det finns bl.a. 
indikationer på att taxiföretag, kanske främst 
sådana som inte tillhör särskilda beställ-
ningscentraler, ibland tar ut orimligt höga 
priser. Till detta kan bidra att taxiresenärer 
inte är välinformerade om prissättningen 
på taxiresor. Tillsynsmyndigheterna kan 
behöva genomföra ytterligare åtgärder eller 
ta fram en samlad strategi, efter samråd med 
taxibranschen, för att komma till rätta med 
aktualiserade problem”.

Nu har Konkurrensverket även inlett ett 
samarbete med Konsumentverket.

Gränsöverskridande taxi-
trafik
Till skillnad mot andra trafikslag inom den 
yrkesmässiga trafiken, är den gränsöver-
skridande taxitrafiken inte lagreglerad. Det 
innebär bl.a. att en taxi inte får köra med 
passagerare över nationsgränsen om det inte 
finns ett särskilt avtal om detta.

Sedan år 2000 finns ett sådant avtal mellan 
Sverige och Danmark. Avtalet tillåter gränsö-
verskridande taxitrafik enligt ett visst regel-
verk. Däremot finns det inget motsvarande 
avtal mellan Sverige, Norge och Finland.

Sedan våren 2006 har vi från svensk och 
norsk sida försökt få till stånd ett treparts-
avtal mellan de tre länderna. Frågan debat-

terades vid ett trenationsmöte i Torneå-
Haparanda. 

Det är väl känt (tidigare en icke-fråga) att 
gränsöverskridande taxitrafik dagligen sker 
mellan Sverige och Norge respektive mellan 
Sverige och Finland. Dessvärre är den inte 
tillåten men det är ”ingen” som i dagsläget 
beivrar den.

Gränsöverskridande taxitrafik utförs för att 
lösa många olika transportbehov. Mellan 
Finland och Sverige är trafiken livligast mel-
lan Haparanda och Torneå och i framtiden 
kan den eventuella nya reguljära flygtrafi-
ken Kemi - Stockholm medföra ytterligare 
behov. Mellan Sverige och Norge finns 19 
gränsövergångar och taxitrafik körs över 
gränsen i hela området. Till exempel flyger 
vinterturisterna till Trondheim i Norge och 
åker därifrån med taxi till Åre, fastän det är 
”illegalt”. Via gränsen vid Svinesund sköter 
svenskarna sina ärenden vid Haldens sjuk-
hus. Transporterna sköts med buss, eftersom 
man inte får köra med taxi. Det är sannolikt 
inte ekonomiskt förnuftigt att transportera 
tre resenärer med buss över gränsen. Un-
der Sveriges ordförandeskap uppkommer 
ett stort behov att utföra taxitransporter 
mellan Værnes flygplats i Trondheim och 
Östersund i Jämtland. Denna trafik är emel-
lertid inte tillåten. Det finns alltså ett behov 
av taxiavtal. 

Finland har i skrivande stund inte gått med 
på att teckna något trafikeringsavtal. Det är 
oacceptabelt att Finlands ställningstagande 
förhindrar en överenskommelse mellan Sve-
rige och Norge. Behovet av taxitransporter 
mellan dessa två länder är avsevärt större än 
det mellan Sverige och Finland.

Förbundet hoppas på ett snabbt agerande 
från de svenska och norska regeringarna.

Regelförenkling – förbättring 
eller försämring?
Regeringen vill minska regelkrånglet för lan-
dets företagare. Ett mål om att minska anta-
let regler med 25 procent har satts upp. För 
att lyckas uppnå detta behöver branscher, 
myndigheter och departement träffas.

Näringsdepartementet kallade in Samråds-
gruppen för regelförenklingar inom trans-
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portområdet till ett diskussionsmöte.

Slutsatsen av mötet på departementet kan 
sammanfattas i att ”Det är inte regelförenk-
ling som ska vara målet, det måste handla 
om en regelförbättring. Regelförändringar 
måste vara förändringar som verkligen syns 
i företagens vardag.”

Förbundet anser att regeringens vilja att 
minska regelkrånglet är god, men att detta 
har lett till att taxi fått problem att få gehör 
för kravet om obligatorisk tömning av taxa-
metern till godkända redovisningscentraler. 
Regeringen vill helt enkelt inte genomföra 
några nya regler. Förbundet anser dock att 
obligatorisk tömning av taxametrarna till 
godkända redovisningscentraler totalt sett 
är en förenkling.

Förbundet är också kritiskt mot vissa av 
Transportstyrelsen förslag på vilka regler 
som bör avskaffas. Det gäller bland annat 
förslaget om förändringar av reglerna om 
prisinformationen i taxi. Transportstyrelsens 
förslag går ut på att införa digitala tavlor i 
bilarna som är kopplade till taxametern, vil-
ket naturligtvis kommer att innebära högre 
kostnader för landets taxiföretagare. 

Detsamma gäller förslaget att ersätta vilo-
tidsböckerna med s.k. smartcard, som ska 
användas i taxametern.

Svenska Taxiförbundet ska träffa repre-
sentanter från Transportstyrelsens fordon-
senhet och Näringsdepartementet för att 
diskutera taxibranschens bidrag till regel-
minskningen.

Säker kortinlösen
Sedan mitten av 2008 har taxibranschen 
fört diskussioner om säker kortinlösen med 
PAN Nordic Card Association (PNC), som 
är en paraplyorganisation för de nordiska 
bankernas korttjänster. 

Den svenska kortmarknaden måste, liksom 
resten av kortvärlden anpassa sig för att 
trygga förtroendet för kortaffären. Svenska 
inlösare har startat ett program som berör 
samtliga PSP (Payment Service Providers) 
inklusive beställningscentraler och övriga 
aktörer som hanterar, transporterar eller 
processar kortinformation. Samtliga aktörer 

i kortbetalningskedjan måste uppfylla säker-
hetsstandarden.

Med anledning av förändringarna har en 
rad felaktiga rykten tyvärr florerat i taxibran-
schen. Vid flera tillfällen har man blandat 
ihop EMV-kraven med de s.k. PCI-kraven 
om krypterade kortnummer osv. Svenska 
Taxiförbundet har haft flera möten med 
svenska kortinlösare och taxametertillver-
kare. Arbetet är ännu inte slutfört, utan 
processen går vidare.

Det är angeläget för att räta ut en rad fråge-
tecken kring kortinlösen. 

Den 1 januari 2011 ska EMV-kraven för kort-
läsare träda i kraft.

Den 1 januari 2009 började PCI-kraven för 
handelns kassaregister gälla. Detta innebär 
emellertid inte att samma tidplan ska gälla 
för taxibilarnas taxametrar. Det finns således 
ingen omedelbar anledning att rusa åstad 
och införskaffa nya taxametrar eller ”EMV-
kortläsare” till taxametern. Gällande PCI-
krav ”drabbar” inte de olika taxameterfabri-
katen med sådan kraft att man behöver byta 
sitt taxametersystem i dagsläget. Det räcker 
med kompletteringar av programvarorna på 
centralsystemen.

Det har förts och förs en diskussion om 
tidplanen, för att uppfylla PCI-kraven, som 
kan accepteras av parterna.

När det gäller intrång i systemen är det 
beställningscentralen (BC) som är känsli-
gast. Därför ska vissa åtgärder redan vara 
genomförda (stoppdatum var den 31 mars 
2009). Den BC som inte bekräftar att man 
genomfört åtgärderna riskerar att förlora 
rätten att hantera kortbetalningar.

All magnetspårsdata ska vara raderad så att 
den är oläsbar på hårddisk hos BC . Lagring 
av magnetspårdata måste upphöra. Respek-
tive programvaruleverantör kan genomföra 
åtgärder och tillhandahålla programvara för 
radering. 

Den som absolut behöver lagra kortnummer 
måste skydda det enligt ”PCI DSS”.

Transaktionstömning ska ske dagligen för 
att förhindra lagring. 

I samband med införandet av EMV 
(chip&PIN), med installation senast den 
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31 december 2010, kommer terminalen 
att kommunicera direkt till en ”PCI DSS”-
certifierad PSP eller bank. BC kommer då 
inte att hantera kortinformation. 

Det finns således inte heller här någon 
omedelbar anledning att byta ut taxame-
trarna eller införskaffa ”EMV-kortläsare” till 
taxametern. Gällande krav ”träffar” inte taxa-
metrarna förrän det s.k. EMV-kravet träder 
i kraft 1 januari 2011 (för nyinstallationer 
fr.o.m. den 1 januari 2010).

Det har varit en lång och ibland besvärlig 
resa för taxibranschen. Förbundet har till-
sammans med Svetax och taxameter- respek-
tive systemleverantörer haft många möten 
med PNC i dessa frågor sedan juni 2008. 

Taxigruppen har varit framgångsrik och har 
till mycket stor del fått gehör för sina syn-
punkter. ”Det kanske inte var den spikraka 
motorvägen som PNC trodde i juni 2008”. 
Det har varit en hel del jobb och verklig-
hetsbeskrivningar för att få PNC att göra 
en kraftig kursändring. Mats Henriksson är 
projektledare från PNC.

Taxigruppen har varit mycket tydlig och 
upplyst PNC om att en förutsättning för att 
klara av EMV-kraven före den 1 januari 2011 
är att det finns minst två olika korttermina-
ler certifierade och godkända under första 
kvartalet (Q1) 2009. 

Vid det senaste mötet den 11 maj framkom 
det emellertid att det inte kommer att finnas 
minst två i Sverige certifierade och godkända 
kortterminaler förrän tidigast Q4 2009 el-
ler Q1 2010. Detta innebär således att den 
tidigare antagna tidplanen inte kan hållas. 
Kanske måste införandet skjutas till ett se-
nare datum. Organisationen PNC påstår ju 
själv att den arbetar för ökad konkurrens på 
kredit- och betalkortområdet. 

Trots att det inte finns någon certifierad eller 
godkänd kortterminal framme testkör flera 
taxameter- respektive systemleverantörer 
redan nu olika kortterminaler.

Vägtrafikregister- 
utredningen
Regeringen har utsett Anders Engdahl till 
utredare. Utredaren ska se över lagen och 

förordningen om vägtrafikregister och fö-
reslå mer ändamålsenliga regler. Svenska 
Taxiförbundet välkomnar utredningen och 
ställer sin förhoppning till att bl.a. återrap-
portering om återkallade trafiktillstånd, 
körkort och taxiförarlegitimationer kan ske 
så, att beställningscentraler elektroniskt ska 
kunna abonnera på dessa förändringar. Det 
är viktigt för beställningscentralerna att den-
na återrapportering sker så att internkon-
trollen kan upprätthållas. Inte minst skulle 
det bli fråga om en märkbar regelförenkling 
för taxiföretagen.

Utredaren har också fått i tilläggsuppdrag att 
komma med förslag till en central databas 
för taxameterbesiktningarna.

Idag behöver tillståndshavaren bara spara 
det senaste protokollet från den obligato-
riska besiktningen och ”vet inte var han 
besiktigade tidigare”. Det finns ingen central 
lagring av protokollen. Detta gör det svårt, 
för att inte säga omöjligt för den kontrolle-
rande myndigheten (polisen, Skatteverket 
etc.) att följa upp registerinnehållet i de 
ackumulerande registren eftersom den som 
vill fuska gör upprepade besiktningar för att 
dölja förändringarna i de ackumulerande 
registren.

Innan ett besiktningsprotokoll ska kunna 
skrivas ut måste uppgifterna ha lagrats 
i en central databas, vilken kan admi-
nistreras av Transportstyrelsen och väg-
trafikregistret. Samtidigt med att besikt-
ningen registreras ska även taxameterns 
registerinnehåll överföras till databasen. 

Upphandingen i Dalarna - 
igen
I 2007 och 2008 års Branschlägesrapporter 
har Förbundet tagit upp Dalarna som ett 
tydligt exempel på hur det inte får gå till vid 
upphandling av samhällsbetalda transporter. 
Vi återkommer till detta län även i år.

Den minnesgode kommer ihåg att 
taxinäringen riktade hård kritik mot den 
färdtjänstupphandling som genomfördes 
i Dalarna under 2006. I huvudsak invände 
man mot att upphandlande myndighet, 
Dalatrafik AB, under stor del av dygnets 
timmar inte tillät taxifordonen att utföra 
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andra transporter än de som upphandlingen 
omfattade. Dalatrafik AB:s skäl torde ha 
varit att säkerställa en god kontroll över 
fordonsflottan och därmed kunna få korta 
inställelsetider. När fordonen stod och 
väntade på transportuppdrag skulle de 
emellertid inte få någon ersättning. 

Som ”brukligt” är i dessa sammanhang 
garanterades inte heller någon transport- 
volym. Vem vågar lämna anbud på sådana 
premisser? Ja, konkurrensen blev inte särskilt 
imponerande. Det var flera taxiföretag 
som inte ville lägga in anbud under dessa 
förutsättningar. Ett antal anrika företag 
föredrog att lägga ner sin verksamhet. Andra 
taxiföretag gick till doms med upphandlingen 
och krävde ändring, men rättsväsendet kom 
fram till att upphandlingen inte stred mot 
regelverket. 

Om flertalet taxifordon, med eller utan 
betalning, stod uppbundna för färdtjänstens 
räkning, hur det då bli med taxiservicen 
mot allmänheten? Skulle något företag ha 
råd att upprätthålla den? Taxi protesterade 
högljutt, möten hölls med lokalpolitiker 
och insändare beskrev på ett målande vis i 
tidningarna hur dåligt det skulle bli. Trots 
det ändrade sig upphandlaren inte det 
minsta. Någon allmän taxiservice berörde 
inte trafikhuvudmannen. Privatkunder 
och företag beaktades inte. Två och ett 
halvt år senare tvingas vi konstatera att den 
allmänna taxiservicen inte längre finns i 
flera kommuner.

Vad har man då vunnit? Enligt uppgift har 
kostnaderna per färdtjänstresa ökat kraftigt i 
flera kommuner. De färdtjänstberättigade är 
allt annat än nöjda. De känner sig hårt styrda, 
de inte får åka när de vill. Privatkunderna kan 
inte ta sig hem från restaurangbesök, nöjen 
eller bekanta på ett smidigt sätt. Rattfylleriet 
har, enligt polisen, ökat. Företagen har svårt 
att anordna transporter för besökande. 
Turistnäringen har tröttnat på att turisterna 
inte kan få tag på taxi. 

Vd för Siljan Turism, Cecilia Österlind, har 
under rubriken ”Inte en tredje sommar 
utan taxi” uttalat sin oro över läget. 
(Dalademokraten den 25 maj 2009). Hon 
berättar om skräckscenarier som har utspelat 
sig när turister anlänt och funnit att de inte 
kan få tag på en taxi.

- Personalen har fått höra allt från rena 
otidigheter till att Rättvik är ett u-land och att 
besökarna aldrig mer kommer att återvända 
till Siljansbygden.

Hotellägare PH Sefastsson i Tällberg har inte 
bara tappat tålamodet utan även ett antal 
gäster på sitt hotell.

- Sen det här taxistrulet började kan jag 
direkt koppla ett avsevärt antal tappade 
gästnätter till problemet med att få tag på 
taxi.

- Kommunen måste förstå att det här ger 
väldigt negativ reklam för bygden. Vad är 
det folk kommer ihåg när de kommer hem? 
Inte är det utsikten och den goda sparrisen 
på tallriken - det är att det inte finns någon 
taxi.

Sefastsson med flera kräver att kommunen 
bryter taxiavtalet helt och börjar om på ny 
kula. 

- Så gjorde man i Härjedalen för ett par 
år sen. Där hade man gjort samma dåliga 
upphandling, men tog konsekvenserna och 
nu fungerar det hur bra som helst. Det står i 
lagen att kommunen har skyldighet att verka 
för invånarnas bästa - taxi är lika viktigt såväl 
för den som bor i kommunen som för den 
som hälsar på. (Dalarnas tidningar 13 maj 
2009).

Som nämnts är det lokala näringslivet 
missnöjt. Kommunerna Rättvik och Leksand 
har fortsatt att tappa placering i Svenskt 
Näringslivs företagsranking. På två år har t.ex. 
Rättvik rasat 106 placeringar. Företrädare 
för Samhällsbyggnadskontoret i Rättvik har 
”uttryckt förvåning” över hur dåligt det har 
blivit och meddelat att man ska sätta sig ner 
och analysera läget. Som om de inte borde 
veta hur det förhåller sig? Under 2008 gjorde 
nämligen Rättviks och Leksands kommuner 
tillsammans med Dalatrafik AB ett försök 
att bättra på tillgången till taxiservice. 
Emellertid skedde detta inte, milt uttryckt, 
enligt regelboken. I stället gjordes det som 
en otillåten direktupphandling hos en på 
förhand utsedd entreprenör. Allt enligt 
Ludvika Taxi AB, som omgående ansökte 
om rättelse i länsrätten. Upphandlande 
myndighet fick då kalla fötter och avbröt 
försöket. Inga förändringar kom till stånd. 
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I maj 2009 har Förbundet nåtts av uppgifter 
att Region Siljan har fått uppdraget att 
vidta åtgärder för att komma till rätta med 
taxiproblemen. Som en temporär lösning 
över sommaren har Rättviks och Leksands 
kommuner upphandlat taxitjänster för 95 
000 kronor för tre månader. Uppdraget 
ska gälla till och med augusti 2009. Vad 
som sedan händer är än så länge oklart, 
någon långsiktig lösning verkar inte finnas 
i sikte.

I skrivande stund har det dessutom 
uppmärksammats att Ludvika kommun 
eventuellt har utgivit ett otillåtet lån till en 
av entreprenörerna för att klara trafiken. 
Övriga entreprenörer har inte erbjudits 
motsvarande lån, de har antingen kommit 
på obestånd eller genom umbäranden 
kämpat sig igenom krisen. Så får det 
självklart inte vara. Det verkar inte ens 
som om vi sett början till slutet på denna 
följetong.

Förbundets miljö- och 
transportkvalitetsarbete
Svenska Taxiförbundet ställer krav 
på medlemmarna att de ska ha antagit 
och föl ja en verksamhetsanpassad 
trafiksäkerhetspolicy. Policyn ska minst  
omfatta bilbältesanvändning, hastig-
hetsanpassning och nykterhet i trafiken. 
Respektive företags policy finns publicerad 
på www.taxiforbundet.se, under knappen 
”Beställningscentraler”.

Förbundet har tagit fram ett eget transport- 
och kvalitetsledningssystem, Säker Grön 
Taxi. Systemet bygger på den internationella 
standarden ISO 14001 och innehåller krav 
på nulägesanalys, miljö- och kvalitetspolicy, 
mätbara och kvantifierbara mål, ständiga 
förbättringar, avvikelsehantering, verksam- 
hetsstyrning, interna och externa revisioner 
samt certifiering. Information finns på 
www.taxiforbundet.se, under knappen 
”Säker Grön taxi”. Strax över femtio 
beställningscentraler arbetar i systemet. 
I dagsläget är 14 beställningscentraler 
certifierade. Tre har tillkommit sedan 
föregående rapport.

För några år sedan var det relevant att ställa 
frågan till offentliga transportköpare om de 
över huvud taget ställde några miljö- och 
trafiksäkerhetskrav i sina upphandlingar av 
taxitransporter. 

Idag frågar Förbundet i stället vilka miljö- 
och trafiksäkerhetskrav som ställs. 

Det är nästan aldrig någon upphandlare 
som svarar att de inte ställer några sådana 
krav alls. 

Det är tydligt att miljö- och trafik-
säkerhetsfrågan har blivit viktig inom 
persontransportområdet. Fortfarande 
finns det dock en del att förbättra. Kraven 
är ibland inte helt anpassade till det 
geografiska området eller den produkt 
som köps.

T.ex. har det ställts krav på användning 
av miljöfordon och icke-fossila bränslen 
i delar av landet där sådant bränsle inte 
finns tillgängligt. Det säger sig självt att 
miljövinsten försvinner när man kommer 
hem med halvfull tank därför att närmaste 
E85- eller gastankställe ligger 20 mil bort.

Det händer även att det brister ”i själva 
tänket” när det gäller att skapa ett hållbart 
resande. Det är t.ex. inte genomtänkt 
att  låta miljöfordon oreserverat få 
förtur vid hämtning av resenärer vid 
en stor reseknutpunkt, eftersom detta 
erfarenhetsmässigt innebär att miljöbilen 
körs utan passagerare till reseknutpunkten 
med en onödig miljöbelastning som följd. All 
tomkörning är en onödig miljöbelastning. 

I syfte att göra det lättare för upphandlarna 
att ställa relevanta, genomtänkta och 
tydliga miljö- och trafiksäkerhetskrav har 
Miljöstyrningsrådet (MSR) tagit fram 
kriterier och en handbok att användas vid 
persontransportupphandlingar. Kriterier 
har delats in i tre nivåer – bas, avancerad 
och spjutspets. Förbundet har deltagit vid 
tre möten i detta arbete. 

Huvudsyftet är, enligt MSR, ”att bidra till 
att riksdagens miljökvalitetsmål nås samt 
även de transportpolitiska målen inom 
miljö och trafiksäkerhet, bl.a. den s.k. 
Nollvisionen. För att klara miljömålen och 
komma en bit på väg mot Nollvisionen är 
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det viktigt att yrkestrafiken minskar sina 
miljöstörningar och olyckor. Som beställare 
av den yrkesmässiga trafiken har kommuner, 
landsting, regioner och trafikhuvudmän 
både ansvar och möjligheter att påverka sina 
uppdragstagares val av fordon, utrustning 
och bränsle samt förarnas körstil. Kraven ska 
vara mätbara, entydiga och lätta att förstå. 
Det är också viktigt att kraven harmoniserar 
med varandra oavsett vilka de är.”

På MSR:s hemsida, www.msr.se, finns 
upphandlingskriterierna och handboken 
att ladda ner kostnadsfritt. 

Förbundet har även deltagit i MSR:s arbete 
med att öka förutsättningarna för en 
miljöanpassad upphandling av resetjänster 
(som utöver rena transportt jänster 
också omfattar resebyrå-, hotell- och 
konferenstjänster). Totalt uppgår värdet av 
dessa tjänster årligen till cirka 50 miljarder 
kronor. Miljöpåverkan från resetjänster 
karaktäriseras som utsläpp till luft av 
växthusgaser och miljö- och hälsofarliga 
ämnen. För hotell- och konferenstjänster 
tillkommer ytterligare miljöaspekter, 
exempelvis användning av kemtekniska 
produkter. 

De senare aspekterna är också relevanta om 
man inkluderar underhåll av fordon. En 
genomgång av existerande miljökrav som 
ställs vid upphandling av resetjänster indikerar 
att en hel del krav redan ställs av kunder och 
myndigheter. Utbudet av miljöanpassade 
tjänster är förhållandevis stort. Detta gäller 
exempelvis för taxitransporter, biluthyrning 
samt färje- och kryssningsresor. 

Även när det gäller resetjänster är det 
naturligtvis viktigt att respektive bransch 
på ett rimligt sätt kan tillmötesgå de 
krav som ställs, dvs. att kraven ligger på 
en verklighetsanpassad och ekonomiskt 
möjlig nivå. Totalt kommer Förbundet att 
delta i detta arbete vid fyra sammanträden. 
Upphandlingsvillkoren för resetjänster 
kommer att vara tillgängliga på www.msr.se 
i slutet av 2009.

Svenska Taxiförbundets kansli ska leva som 
det lär. Kansliet är miljöcertifierat sedan 
2002. Certifieringsrevision sker vartannat år 
enligt kravlistan för Grön Taxi. Den senaste 
certifieringsrevisionen genomfördes med 

godkänt resultat i december 2008. Kansliets 
förnyade certifikat gäller således till 2011.

Taxibranschens miljö-
arbete
Taxibranschen i Sverige ligger i framkant när 
det gäller miljöbilsanvändningen.

Andelen miljöbilar ökar kraftigt. 2004 var 
andelen taxibilar som körs på alternativa 
bränslen två procent, i år är den nästan 18 
procent. Ökningen av antalet miljöbilar drivs 
i första hand av att taxiföretagen i allt större 
utsträckning arbetar efter en miljöpolicy. 
Allt fler taxiföretag tar kraftfulla beslut som 
innebär att de anslutna transportörerna i 
allt snabbare takt går över till miljöbilar. 
En bidragande del till utvecklingen är att 
miljöbilar prioriteras vid flera flygplatser och 
järnvägsstationer.

Andelen miljöbilar ökar mest i Stockholms 
län. Av samtliga taxibilar i länet kan drygt en 
tredjedel använda alternativa bränslen. De 
flesta bilmodellerna för alternativbränslen 
kan också köras på vanlig bensin. Att så inte 
sker följs upp av internkontrollsystem och 
revisioner.

Av samtliga nyregistreringar i Stockholms län 
de tre första månaderna 2009 var andelen 
taxibilar som körs på alternativa bränslen 
hela 65 procent. Endast tre bensinbilar 
registrerades i länet under samma period.

Du hämtar mer information i Bransch-
lägesrapportens statistikavsnitt under 
rubriken ”Taxibilsflottan” och drivmedel.

Några goda exempel på branschens miljö- 
arbete är värda att nämnas.

I Taxi Göteborgs miljömål finns bland annat 
beskrivet att alla fordon som köps in efter 
den 31 december i år ska vara miljöfordon. 
Målsättningen är att alla bilar ska vara 
miljöfordon 2011.

Från årsskiftet köper Taxi Stockholm bara in 
miljöbilar och redan i dag är mer än hälften 
av bilarna miljöklassade. Bolaget har redan 
beställt 350 biogasbilar som ska sättas i drift. 
Under 2011 kommer Taxi Stockholm i stort 
sett bara att ha miljöbilar i flottan.
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Södertälje Taxi har beslutat sig för att enbart 
ha miljöbilar. Alla bilar som köps in efter 
den sista juni 2009 ska uppfylla Vägverkets 
definition av miljöbilskravet.

Taxi tar miljöansvar
Gröna Bilister har gjort en enkät bland 
landets beställningscentraler och påstår att 
taxi inte tar sitt miljöbilsansvar.

Gröna Bilister har fel när de påstår att taxi 
inte tar sitt miljöansvar. Tvärtom, svensk taxi 
är bäst i världen på att använda miljöbilar. 
Visst finns det taxiföretag som ännu inte 
har ägnat miljön en tanke, men de blir allt 
färre, påpekar Förbundet i en kommentar 
till Gröna Bilisters slutsatser.

Var femte taxi i riket och mer än var 
tredje taxi i Stockholmsområdet är idag 
en miljöbil. Det är betydligt bättre jämfört 
med privatbilister och andra yrkestrafikslag. 
För en taxikund kostar det idag inget 
extra att åka med en miljötaxi. Tillgången 
på alternativa bränslen är naturligtvis 
grundläggande och att antalet tankställen 
successivt byggs ut.

Fortfarande råder det dock brist på 
flera håll i landet, vilket är ett problem. 
Gröna Bilister hävdar i rapporten det 
”fusktankas” en del, men avtalskunder 
som ställer krav på alternativa bränslen, 
till exempel Färdtjänsten i Stockholms län 
och LFV, kontrollerar genom revision av 
bränslefakturor att rätt bränsle tankas. Då 
är det svårt att slippa undan.

Taxiföretag som vill ägna sig åt systematiskt 
miljöarbete kan ansluta sig till Säker 
Grön Taxi. Ledningssystemet är framtaget 
av Svenska Taxiförbundet, med den 
internationella miljöstandarden ISO 14001 
som förebild. Att taxiföretagen ska använda 
sig av miljöbilar finns redan inbyggt i 
systemet.

Den av Gröna Bilister efterfrågade gemen- 
samma miljömärkningen finns alltså redan.

Även om taxibranschen ligger i framkant 
när det gäller miljöbilsinnehav, är det 
ingen som slår sig till ro. Det finns alltid 
möjlighet till förbättringar. Taxibranschens 

påverkansroll är viktig och miljöfrågan hålls 
ständigt aktuell i kontakter med företrädare 
för myndigheter och samhället i övrigt samt 
andra stora beställare av taxis tjänster

Alkolås som obligatorium 
för vissa fordons- eller 
användarkategorier
Regeringen har givit Transportstyrelsen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 
införande av alkolås som obligatorium för 
vissa fordons- eller användarkategorier.

- Alkohol och trafik hör inte ihop och därför 
går nu regeringen vidare med att se om det 
finns vissa typer av transportsammanhang där 
Sverige kan införa obligatoriskt alkolås, säger 
infrastrukturminister Åsa Torstensson.

I uppdraget ingår att samråda med andra 
länder som arbetar med att införa alkolås 
för vissa fordons- eller användarkategorier. 
I  uppdraget ingår också att  lämna 
förslag till de författningsändringar som 
behövs och att redovisa konsekvenserna 
av förslaget. Uppdraget, som ska ske i 
samarbete med Vägverket och i samråd 
med övriga berörda aktörer, ska redovisas 
till Näringsdepartementet senast den 1 mars 
2010.

- Vi behöver fler alkolås i trafiken och 
exempel på områden där användningen 
kraftigt bör öka är skolskjutsar, bussar i 
lokaltrafik och transporter av farligt gods, 
säger Åsa Torstensson.

Förbundet menar att frågan om obligatoriska 
alkolås i fordon har varit föremål för flera 
utredningar och förslag. Vi får se vad denna 
utredning kan komma fram till. 

Förbundet vill påminna om att taxibranschen 
har en mycket hög alkolåsanvändning, 
föranledd av avtal om samhällsbetalda 
transporter men även på frivillig väg. 
Uppsala Taxi (som första taxiföretag världen) 
utrustade på frivillig väg hela fordonsflottan 
med alkolås redan i slutet av 1990-talet. 
Taxiservice i Bergs kommun installerade på 
frivillig väg alkolås i sina fordon 2005 och 
blev taxibranschens första IQ-projekt.
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IQ är ett dotterbolag till Systembolaget AB.

Syftet med IQ:s verksamhet är att verka 
för ett smart förhållningssätt till alkohol 
– att skapa en förändring av attityder och 
beteende i samhället som resulterar i 
minskad alkoholkonsumtion och därigenom 
minskade alkoholskador.

Vägen dit går genom konkreta projekt som 
alla gör nytta i sitt sammanhang. Dessa 
projekt samlas på www.IQ.se. Där hittar du 
närmare 80 taxiföretag som anslutit sig. Även 
Svenska Taxiförbundet är registrerat som ett 
IQ-projekt.

Beslut om införande av 
trängselskatt för miljöbilar
Riksdagen beslutade att undantaget från 
trängselskatt för nya miljöbilar upphör 
att gälla den 1 januari 2009. Undantaget 
ska däremot fortsätta gälla för bilar som 
är registrerade som miljöbilar före den 1 
januari 2009. 

Från och med den 1 augusti 2007 infördes 
trängselskatt i Stockholm. Miljöbilar 
undantogs dock från skatteplikt under en 
övergångsperiod fram till och med den 1 
augusti 2012. 

Eftersom antalet miljöbilar i Stockholm ökat 
kraftigt har det fått till följd att själva syftet 
med trängselskatten inte har uppnåtts och 
dessutom har miljöbilarnas undantag från 
skatteplikt av trängselskatten inneburit stora 
inkomstbortfall. Regeringen föreslog därför 
att undantaget från trängselskatt för nya 
miljöbilar ska upphöra den 1 januari 2009. 

Svenska Taxiförbundet invände mot förslaget 
till Finansdepartementet. Förhållandet 
att på kortare tid än sex månader ändra 
förutsättningarna för taxibranschen i 
Stockholms län är oacceptabelt. Förbundet 
anser att taxifordon över huvud taget ska 
undantas från debitering av trängselskatt. 
Taxi är en del av kollektivtrafiken. Den 
vägbundna kollektivtrafiken utförs av bussar 
och taxibilar. Bussar är idag undantagna från 
trängselskatt varför det är obegripligt att inte 
taxifordon omfattas av samma undantag.

Körkortsutredningen och 
gymnasieutbildning
Körkortsutredningen föreslog det ”ingen” 
trodde - en sänkning av körkortsåldern till 18 
år för att få köra taxi, under förutsättning att 
man blivit godkänd vid en gymnasieutbildning 
för taxi- och bussförare.

Det är en seger för hela taxibranschen. 
Körkor t sutredningens  för s lag  har 
överlämnats till infrastrukturminister Åsa 
Torstensson. Utredarna har tagit fasta på 
branschens argument att blivande taxiförare 
måste fångas upp från gymnasieskolan för 
att framtidens kollektivtrafik ska kunna 
klaras av.

Förbundet har hela tiden framställt att en 
sänkning av körkortsåldern måste kopplas 
ihop med en gymnasieutbildning, vilket 
utredarna har tagit till sig. Det finns redan 
nu gymnasieskolor i bl.a. Stockholm, Vännäs 
och Malmö som är beredda att dra igång en 
sådan utbildning.

Utredningens ordförande Björn Hansson 
understryker att man verkligen tittat på 
olycksstatistik för 18-åringar.

- Det har varit den största invändningen, 
att 18-åringar orsakar fler olyckor än äldre. 
Men det finns inget belägg för detta alls så 
det argumentet faller. Dessutom har Finland 
18-årsgräns och där finns ingen statistik som 
pekar på en ökad olycksrisk.

Förbundet hoppas nu på en snabb hantering 
av regering och riksdag så att en lagändring 
kan göras. En förhoppning är att den nya 
lagen om sänkt körkortsålder för taxi kan 
börja gälla den 1 januari 2010.

En gymnasieutbildning för taxiförare kan 
sannolikt inte komma igång förrän under 
2011.
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Taxirån
Trots en uppgång även under 2008 är den 
långsiktiga trenden för antalet (polisrap-
porterade) taxirån totalt i landet, sjunkande 
sedan år 2000.

Jämfört med 2007 ökade taxirånen i hela 
landet med 12 procent, från 77 till 86 st.

(Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ)

I Stockholms län var läget oförändrat med 42 
taxirån och i övriga landet skedde en ökning 
med 26 procent, från 35 till 44 taxirån.

Under de fyra första månaderna 2009 har 
antalet taxirån minskat betydligt jämfört 
med motsvarande tid 2008.

Sid 25 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Branschstatistik

Marknadsstruktur
Taxinäringens marknad kan delas upp i tre 
huvuddelar: företagsresor, privatresor och 
upphandlade samhällsbetalda resor (sjuk-
resor, färdtjänst, skolskjutsar och komplet-
teringstrafik). Lokalt kan även budkörningar 
stå för en betydande del.

Totalt över hela landet svarar de samhälls-
betalda transporterna för drygt 50 procent 
av intäkterna. Variationerna är dock mycket 
stora. Generellt kan sägas att ju större orter, 
desto större andel företags- och privat- 
resor.

På landsbygden och i de mindre orterna 
kan de samhällsbetalda transporterna svara 
för närmare 100 procent av taxiföretagens 
intäkter. Beroendet av avtal om dessa trans-
porter är således avgörande för möjligheten 
att överleva.

Vissa satsar på företagskunder, andra på sam-
hällsbetalda transporter medan framför allt 
de som inte är anslutna till en beställnings-
central (friåkare) nästan helt är hänvisade 
till privatkunder.

Prisutvecklingen
Diagram 1 visar jämförelsen mellan utveck-
lingen av Konsumentprisindex (KPI), Taxi-
index och Statistiska Centralbyråns (SCB) 
statistik över priset för privata taxitranspor-
ter. Värdena är omräknade så att januari 
1990 är basmånad och har värdet 100.

Det bör påpekas att Taxiindex och KPI är 
kostnadsrelaterade, medan SCB:s statistik 
endast avser prissättningen. Jämförelsen är 
ändå intressant för att se om priserna ökar 
mer eller mindre än kostnadsförändring-
arna.

SCB:s statistik över taxipriserna är beräknade 
inklusive moms. Vi har valt att även visa taxi-
priserna exklusive moms.

KPI visar på en svag ökning från 2006 efter 
att tidigare legat still under några år. Taxi-
index som speglar taxiföretagens specifika 
kostnader har fortsatt att öka, bl.a. beroende 
på höjda bränsle-, försäkrings- och lönekost-
nader. Vi kan konstatera att taxipriserna ökar 
snabbare än Taxiindex.

Diagram 1 (Källa: Statistiska centralbyrån)

Prisutveckling privata taxitransporter 
jämfört med KPI och taxiindex
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Taxitillstånd och taxibilar
Relationen mellan tillstånds- och fordonsut-
vecklingen framgår av diagram 2.

Staplarna visar antalet tillstånd, där vi  
sedan 1996 kan avläsa vilka tillståndshavare 
som är aktiva, dvs. har taxibil anmäld på 
trafiktillståndet. Det är inte längre möjligt 
att söka uppgifter i registret om samtliga 
tillståndshavare för taxitrafik utan endast 
om de tillståndshavare som har taxibilar 
anmälda. Den nya situationen innebär 
att vi i vår statistik endast kan redovisa ak-
tiva tillståndshavare och inte den restpost 
om cirka 700 tillståndshavare som saknar  
anmälda taxibilar och som blir föremål för s.k.  
administrativa återkallelser.

Linjen visar antalet taxifordon, som i stort 
sett legat still mellan 1991 och 2005, därefter 
kan vi notera en tydlig ökning.

Andelen aktiva tillståndshavare har sedan 
1996 sjunkit från 8 948 till 7 354, en minsk-
ning med knappt 18 procent. Antalet taxibi-
lar sjönk från 14 558 till 14 034 mellan åren 
1991 och 2005, härefter har det ökat igen 
och första kvartalet 2009 fanns det 14 885 
taxibilar. Det innebär att antalet taxibilar 
per aktiv tillståndshavare ökat från 1,63 år 
1991 till 2,02 år 2009.

Från1996 har antalet aktiva tillståndshavare 
minskat varje år. Med ett marginellt avbrott 
2007 har minskningen fortsatt. För 2009 
är minskningen 247 st. jämfört med läget 
2008. Antalet taxibilar har under samma 
period ökat med 45 st. Genom att antalet 
taxibilar ökat och antalet tillståndshavare 
minskat fortsätter förskjutningen mot större 
företag.

När Transportstyrelsen redovisar officiell 
statistik så grundas den i totalt antal till-
ståndshavare, alltså även de som saknar 
fordon anmälda. Det kan röra sig om till-
ståndshavare som är på väg att sluta eller 

börja sin verksamhet och ännu inte hunnit 
anmäla fordon på tillståndet. Vår statistik 
bygger enbart på de aktiva tillståndshavarna 
som har taxibilar i trafik vilket vi anser vara 
den mest relevanta uppgiften.

Tillstånds- och fordonsutvecklingen
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 Diagram 2 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)
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Företagsstruktur
Diagram 3 visar andelen för respektive före-
tagsform inom taxibranschen.

Andelen enskilda näringsidkare, handelsbo-
lag och ekonomiska föreningar har minskat 
förehållandevis kraftigt medan andelen 
aktiebolag ökat något. 

Diagram 3 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Diagram 4  (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Enskilda näringsidkare 5 440 (5 675), 
aktiebolag 1 693 (1 679), handelsbo-
lag 200 (224), ekonomiska föreningar  
10 (15), kommuner/landsting 7 (7), ut-
ländska företag 4 (1).  Förra årets uppgifter 
inom parentes.

De redan etablerade taxiföretagen – fram-
för allt i storstäderna – skaffar allt fler bilar. 
Enbilsföretagen har minskat kraftigt från  
5 335 till 5 115 - en minskning med 220  
företag - och tvåbilsföretagen med 49 

företag. Antalet taxiföretag som har fler än 
20 taxibilar är nu uppe i 46 st. De största 
företagen fortsätter att växa. Det största taxi-
företaget i landet har nu 121 taxibilar.

Sid 29 Diagram 3 

   

Sid 29 diagram 4 

 

 

 

 

Sid 29 Diagram 3 

   

Sid 29 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4 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Från yrkestrafikregistret har vi hämtat 
uppgifter om åldersfördelningen bland de 
fysiska personer som är tillståndshavare. 
Bland dessa kan vi konstatera att landets 

Taxibilar
Under det senaste året har det i hela lan-
det skett en ökning med 45 taxibilar till  
14 885 st. (diagram 5). Den största ök-
ningen har skett i Stockholms län (122). 
En kraftfull minskning av antalet taxi-
bilar har skett i Västra Götaland (-138).

Diagram 5 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

äldste tillståndshavare är 86 år, den yngste 
är 20 år. Genomsnittsåldern baserat på hela 
urvalet fysiska personer är knappt 49 år.

Intressant att uppmärksamma är att to-
talantalet taxibilar som i år uppgår till  
14 885, är det högsta någonsin. 

Tabell 1 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Företagsstorlek 1 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20 > 20  
April 1996 6 042 1 507 907 135 33 8  
April 1997 6 308 1 495 926 141 43 12  
April 1998 6 186 1490 901 154 41 17  
April 1999 6 149 1404 878 172 53 15  
April 2000 6 103 1386 860 189 55 18  
April 2001 6 146 1252 859 194 50 20 
April 2002 6 019 1 266 822 198 53 20 
April 2003 5 860 1 207 820 212 51 21
April 2004 5 635 1 187 826 227 59 23
April 2005 5 513 1 173 792 223 71  18  
April 2006 5 455 1 132 775 234 82 24 
April 2007 5 391 1 134 833 246 76 30
April 2008 5 335 1 055 837 264 69 41
April 2009 5 115 1 006 831 273 83 46

 

Antal fordon, utveckling 1990 - 2009
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Antalet taxifordon per 
1 000 invånare s jönk  
stadigt under många år. 
Efter en viss ökning under 
2006-2007 har förändring-
arna varit marginella. Det 
finns dock mycket stora 
regionala skillnader, som 
inte enbart kan förklaras av 
befolkningsunderlaget.

Tabell 2 redovisar antalet taxibilar per län i rela-
tion till befolkningstalet 1990 respektive 2009. 
Med en koppling av antalet taxifordon till 
antalet invånare ges en bättre bild av taxis 
etableringssituation (”taxitätheten”). Till-
sammans med lokal och regional hänsyn 
till trafik-, transport- och kundstruktur kan 
frågan om en eventuell överetablering bättre 
analyseras och bedömas.

Vi avstår här från att kommentera och ange 
lämpliga nivåer. Vi redovisar statistiken med 
avsikt att låta läsaren göra egna bedömningar 

av tabellinnehållet i kombination med egna 
kunskaper och erfarenheter av olika delar 
av landet.

En intressant notering är att antalet taxibilar 
i Stockholms län har ökat med nästan 45 
procent sedan avregleringen 1990 medan 
ökningen i Västra Götaland för samma pe-
riod endast är knappt 5 procent.

Tabell 2 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Diagram 6 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Taxifordon per 1000 invånare (hela riket)
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Län

AB 3 845   5 559   44,58% 2,359 2,806 18,92%

C 363   450   23,97% 1,371 1,375 0,31%

D 267   365   36,70% 1,054 1,364 29,47%

E 436   479   9,86% 1,091 1,132 3,72%

F 343   294   -14,29% 1,119 0,877 -21,61%

G 304   188   -38,16% 1,722 1,032 -40,07%

H 330   262   -20,61% 1,378 1,123 -18,51%

I 87   89   2,30% 1,531 1,561 2,00%

K 164   153   -6,71% 1,094 1,005 -8,12%

M 1 186   1 651   39,21% 1,121 1,359 21,25%

N 270   365   35,19% 1,076 1,243 15,56%

O 1 965   2 060   4,83% 1,431 1,322 -7,63%

S 390   298   -23,59% 1,381 1,090 -21,07%

T 273   347   27,11% 1,005 1,249 24,26%

U 255   277   8,63% 0,994 1,108 11,47%

W 341   296   -13,20% 1,190 1,073 -9,80%

X 347   309   -10,95% 1,204 1,120 -6,98%

Y 348   337   -3,16% 1,336 1,385 3,65%

Z 303   263   -13,20% 2,248 2,073 -7,80%

AC 463   426   -7,99% 1,851 1,652 -10,73%

BD 449   417   -7,13% 1,708 1,670 -2,23%

Total 12729 14885 16,94% 1,493 1,608 7,72%

Fordon per 1 000 invånare

1990 2009
Förändring i 

procent
1990 2009

Förändring i 

procent

Antal fordon
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Taxibilsflottan
Av det totala taxibilsbeståndet utgör drygt 
88 procent (13 098) taxibilar med registre-
ringsdatum 2004 och senare. Det är alltså 
väldigt få taxibilar i trafik som är äldre än 

fem år. Diagram 7 och tabell 3 visar taxibils-
beståndet fördelat på registreringsår och 
drivmedelstyp.

Tabell 3 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Diagram 7 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)
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Antal taxifordon, per registreringsår och drivmedel

Registreringsår Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol

t.o.m. 1999 195 206 8 0 0

2000 50 126 5 0 0

2001 68 153 1 0 0

2002 93 278 16 0 1

2003 120 431 35 1 0

2004 129 752 38 9 0

2005 187 1 108 126 26 29

2006 132 2 178 244 45 234

2007 110 3 470 107 117 262

2008 75 2 107 180 285 718

2009 3 mån 12 245 58 32 83

Summa 1 171 11 054 818 515 1 327
Andel 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92%

Antal

 

 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100%

2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100%

2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100%

2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100%

2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100%

2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100%

Andel

 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 31,24% 68,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

2005 23,74% 76,02% 0,23% 0,00% 0,00% 100%

2006 18,57% 76,74% 2,60% 0,11% 1,97% 100%

2007 13,53% 74,85% 4,81% 0,75% 6,06% 100%

2008 9,20% 72,26% 5,24% 3,20% 10,10% 100%

2009 6,67% 59,88% 7,07% 8,13% 18,24% 100%

Andel
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Tabell 4 och 5 visar fördelningen av taxibi-
lar mellan olika fabrikat respektive färger. 
Marknadsandelarna för olika bilmärken 

visar endast marginella förändringar mot 
tidigare år. Volvo är den i särklass vanligaste 
taxibilen.

Den vanligaste färgen på en taxibil är svart. 
De dominerande färgerna är svart, grå, 
blå och vit som tillsammans utgör drygt  
90 procent av hela taxibilsflottan. Observera 

att registret inte tar någon hänsyn till even-
tuell foliering av bilarna, något som blir allt 
vanligare.

Tabell 5 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

0904 0804 0704 0603 0503 0403 0303 0203 0103 0004
Fabrikat Totalt %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel 
Volvo 4 379 29,4 % 32,6 % 33,8 % 33,1 % 32,4 % 32,7 % 33,3 % 32,8 % 33,4 % 33,6 %
Mercedes 2 200 14,8 % 14,6 % 16,2 % 18,6 % 21,7 % 23,7 % 25,7 % 25,9 % 24,7 % 22,6 %
Vw 1 875 12,6 % 12,0 % 11,9 % 11,6 % 12,2 % 13,3 % 14,6 % 16,3 % 17,4 % 18,6 %
SAAB 1 421 9,5 % 9,5 % 9,1 % 7,7 % 6,5 % 4,2 % 1,9 % 1,2 % 1,0 % 1,0 %
Ford 1 345 9,0 % 8,3 % 7,2 % 6,9 % 6,0 % 5,6 % 5,1 % 4,7 % 4,6 % 4,7 %
Opel 928 6,2 % 5,9 % 4,6 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 1,7 % 1,8 % 2,1 % 2,0 %
Renault 504 3,4 % 3,5 % 3,4 % 3,9 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % 2,8 % 2,5 % 2,5 %
Toyota 682 4,6 % 2,8 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 2,5 % 2,1 % 1,8 % 1,6 %
Chrysler 223 1,4 % 1,7 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 %
Nissan 218 1,5 % 1,4 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 2,1 % 2,5 %
Citroen 215 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,6 %
Peugeot 127 0,9 % 1,2 % 1,9 % 2,5 % 2,9 % 3,3 % 2,6 % 2,5 % 2,1 % 2,0 %
Övriga 768 5,2 % 5,2 % 5,3 % 5,4 % 4,6 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,1 % 5,2 %
Summa 14 885 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 Tabell 4 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Taxibilarnas färgfördelning 
0904 0804 0704 0604 0504 0404 0304 0204 0104 0004

Färg Totalt %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel %-andel
Svart 4 100 27,54 % 25,78 % 24,47 % 23,27% 22,59 % 22,76 % 22,2 % 21,7 % 20,2 % 18,3 %
Grå 3 459 23,24 % 22,94 % 21,26 % 19,67 % 18,28 % 17,05 % 16,1 % 14,9 % 13,5 % 13,3 %
Vit 3 242 21,78 % 21,00 % 20,97 % 21,85 % 22,11 % 22,42 % 23,9 % 25,1 % 26,7 % 27,9 %
Blå 2 865 19,25 % 21,33 % 23,67 % 25,58 % 26,98 % 26,98 % 25,5 % 24,0 % 23,2 % 23,2 %
Gul 414 2,78 % 2,81 % 2,17 % 1,24 % 0,86 % 0,87 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,4 %
Röd 338 2,27 % 2,51 % 3,03 % 3,33 % 4,05 % 4,46 % 5,3 % 6,4 % 7,3 % 4,6 %
Grön 194 1,30 % 1,50 % 1,93 % 2,30 % 2,75 % 3,11 % 3,7 % 4,6 % 5,2 % 5,7 %
Brun 155 1,04 % 1,13 % 1,18 % 1,29 % 1,30 % 1,39 % 1,4 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Övriga 118 0,79 % 1,00 % 1,32 % 1,47 % 1,08 % 0,96 % 1,0 % 1,1 % 2,7 % 5,6 %
Summa 14 885 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Taxibilar – drivmedel  
(hela landet)
Andelen miljöbilar ökar kraftigt (tabell 6). 
2004 var andelen taxibilar som körs på alter-
nativa bränslen 2 procent, i år är den nästan 
18 procent. Ökningen av antalet miljöbilar 
drivs i första hand av att taxi-företagen i allt 
större utsträckning arbetar efter en miljöpo-
licy. Allt fler taxiföretag tar kraftfulla beslut 

som innebär att de anslutna transportörerna 
i allt snabbare takt går över till miljöbilar. 
En bidragande del till utvecklingen är att 
miljöbilar prioriteras vid flera flygplatser och 
järnvägsstationer. Tabell 7 visar det faktiska 
antalet enligt Trafikregistret vid respektive 
tidpunkt.
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Diagram 8 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Tabell 7 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Sid 34 tabell 6 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100%

2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100%

2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100%

2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100%

2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100%

2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100%

Andel (hela landet)

 

Sid 34 tabell 7 

 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 3 611 10 397 281 3 2 14 294

2005 2 952 10 809 264 4 5 14 034

2006 2 507 11 130 445 16 133 14 231

2007 1 978 11 579 648 58 441 14 704

2008 1 449 11 792 682 202 715 14 840

2009 1 171 11 054 818 515 1 327 14 885

Antal (hela landet)

 

Sid 35 tabell 8 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 31,24% 68,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

2005 23,74% 76,02% 0,23% 0,00% 0,00% 100%

2006 18,57% 76,74% 2,60% 0,11% 1,97% 100%

2007 13,53% 74,85% 4,81% 0,75% 6,06% 100%

2008 9,20% 72,26% 5,24% 3,20% 10,10% 100%

2009 6,67% 59,88% 7,07% 8,13% 18,24% 100%

Andel (Stockholms län)

 

Sid 35 tabell 9 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 1 637 3 603 0 0 0 5 240

2005 1 218 3 900 12 0 0 5 130

2006 978 4 041 137 6 104 5 266

2007 723 3 999 257 40 324 5 343

2008 500 3 929 285 174 549 5 437

2009 371 3 329 393 452 1 014 5 559

Antal (Stockholms län)

 

   Tabell 6 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)
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Taxibilar – drivmedel  
(Stockholms län)
Andelen miljöbilar ökar mest i Stockholms 
län. Av samtliga taxibilar i länet är drygt var 
tredje en taxibil som kan använda alterna-
tiva bränslen. De flesta bilmodellerna för 
alternativbränslen kan också köras på vanlig 
bensin. Att så inte sker följs upp av intern-
kontrollsystem och revisioner.

Av samtliga nyregistreringar i Stockholms 
län de tre första månaderna 2009 var ande-
len taxibilar som körs på alternativa bränslen 
hela 65 procent. Endast tre bensinbilar re-
gistrerades i länet under samma period.
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Diagram 9 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Tabell 9 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Tabell 8 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2009)

Sid 34 tabell 6 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100%

2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100%

2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100%

2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100%

2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100%

2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100%

Andel (hela landet)

 

Sid 34 tabell 7 

 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 3 611 10 397 281 3 2 14 294

2005 2 952 10 809 264 4 5 14 034

2006 2 507 11 130 445 16 133 14 231

2007 1 978 11 579 648 58 441 14 704

2008 1 449 11 792 682 202 715 14 840

2009 1 171 11 054 818 515 1 327 14 885

Antal (hela landet)

 

Sid 35 tabell 8 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 31,24% 68,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

2005 23,74% 76,02% 0,23% 0,00% 0,00% 100%

2006 18,57% 76,74% 2,60% 0,11% 1,97% 100%

2007 13,53% 74,85% 4,81% 0,75% 6,06% 100%

2008 9,20% 72,26% 5,24% 3,20% 10,10% 100%

2009 6,67% 59,88% 7,07% 8,13% 18,24% 100%

Andel (Stockholms län)

 

Sid 35 tabell 9 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 1 637 3 603 0 0 0 5 240

2005 1 218 3 900 12 0 0 5 130

2006 978 4 041 137 6 104 5 266

2007 723 3 999 257 40 324 5 343

2008 500 3 929 285 174 549 5 437

2009 371 3 329 393 452 1 014 5 559

Antal (Stockholms län)

 

Sid 34 tabell 6 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100%

2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100%

2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100%

2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100%

2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100%

2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100%

Andel (hela landet)

 

Sid 34 tabell 7 

 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 3 611 10 397 281 3 2 14 294

2005 2 952 10 809 264 4 5 14 034

2006 2 507 11 130 445 16 133 14 231

2007 1 978 11 579 648 58 441 14 704

2008 1 449 11 792 682 202 715 14 840

2009 1 171 11 054 818 515 1 327 14 885

Antal (hela landet)

 

Sid 35 tabell 8 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 31,24% 68,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

2005 23,74% 76,02% 0,23% 0,00% 0,00% 100%

2006 18,57% 76,74% 2,60% 0,11% 1,97% 100%

2007 13,53% 74,85% 4,81% 0,75% 6,06% 100%

2008 9,20% 72,26% 5,24% 3,20% 10,10% 100%

2009 6,67% 59,88% 7,07% 8,13% 18,24% 100%

Andel (Stockholms län)

 

Sid 35 tabell 9 

År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 1 637 3 603 0 0 0 5 240

2005 1 218 3 900 12 0 0 5 130

2006 978 4 041 137 6 104 5 266

2007 723 3 999 257 40 324 5 343

2008 500 3 929 285 174 549 5 437

2009 371 3 329 393 452 1 014 5 559

Antal (Stockholms län)
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Konkurssituationen
Utvecklingen av antalet konkurser i taxi-
företag framgår av diagram 10. Ökningen 
i början av nittiotalet kan ses som en effekt 
av övergången till marknadsstyrning och 
den överetablering som blev följden. Efter 
en nedgång under tio år har det sedan 2002 
gått upp och ner. Mellan 2007 och 2008 
har antalet konkurser ökat från 65 till 89 st. 
Den ekonomiska krisens effekter på taxi slår 
olika beroende på i vilken miljö företaget 

verkar. Företag med stor andel samhällsbe-
talda transporter är i stort sett opåverkade 
av krisen eftersom färdtjänst, skolkörningar 
och sjukresor inte påverkas av konjunktur-
läget. Däremot i storstäder och på orter 
med mycket privat- och företagstransporter 
är läget många gånger mer besvärande. 
Uppsägningar och varsel är här mer vanligt 
förekommande.

Diagram 10 (Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB))

Antal konkurser 1990 - 2008 (avser hela riket)
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Taxiförarlegitimationen
Vägverkets teoretiska prov består av de fyra 
delproven lokalkännedom*/, kartkunskap, 
lagstiftning samt säkerhet och beteende. Till 
det kommer det återinförda körprovet.

I tabell 10 redovisas utfallet för respektive 
delprov och region under 2008. Vi redovisar 
också en jämförelse över godkännandegra-
den för respektive delprov mellan 2007 och 
2008.

Sammanlagt 6 529 körprov har genomförts 
under året. Av dessa var 47,1 procent (42,9 
procent) godkända.

*/ Anm. Endast för de förare som ska köra i 
Stockholms län krävs prov i lokalkännedom. 
Provet kan dock genomföras på vilket förar-
provskontor som helst.

Tabell 10 (Källa: Vägverket, Borlänge, i maj 2009)

Avser perioden: 2008-01-01 - 2008-12-31 
Jämförelse 
godkända 

Vv-Region Provbenämning Totalt
Antal 
godkända % 2008 % 2007 

Stockholm Lokalkännedom 1 909 814 42,6 % 39,6 % 
Kartkunskap 2 064 995 48,2 % 49,9 % 
Lagstiftning 2 014 1 016 50,4 % 53,2 % 
Säkerhet och beteende 2 054 1 079 52,5 % 51,3 % 
Körprov 2 278 932 40,9 % 35,0 % 

Mälardalen Lokalkännedom 12 6 50,0 % 41,7 % 
Kartkunskap 527 243 46,1 % 55,7 % 
Lagstiftning 563 267 47,4 % 52,3 % 
Säkerhet och beteende 499 288 57,7 % 56,2 % 
Körprov 616 254 41,2 % 30,6 % 

Sydöst Lokalkännedom 1 0 0,0 % 33,3 % 
Kartkunskap 696 377 54,2 % 54,3 % 
Lagstiftning 685 381 55,6 % 58,2 % 
Säkerhet och beteende 582 385 66,2 % 69,2 % 
Körprov 712 341 47,9 % 39,4 % 

Sydväst Lokalkännedom 3 2 66,7 % 55,6 % 
Kartkunskap 1 764 988 56,0 % 59,9 % 
Lagstiftning 1 719 1 020 59,3 % 62,8 % 
Säkerhet och beteende 1 528 1 066 69,8 % 69,8 % 
Körprov 1 906 871 45,7 % 49,0 % 

Norr Lokalkännedom 5 1 20,0 % 66,7 % 
Kartkunskap 1 129 651 57,7 % 67,0 % 
Lagstiftning 1 130 647 57,3 % 62,6 % 
Säkerhet och beteende 858 692 80,7 % 84,0 % 
Körprov 1 017 677 66,6 % 57,3 % 

Totalt för Lokalkännedom 1 930 823 42,6 % 39,5 % 
hela landet Kartkunskap 6 180 3 254 52,7 % 57,1 % 

Lagstiftning 6 111 3 331 54,5 % 58,6 % 
Säkerhet och beteende 5 521 3 510 63,6 % 64,8 % 
Körprov 6 529 3 075 47,1 % 42,9 % 
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Svenska Taxiförbundet
Styrelseledamot Karin Bachstätter,  
verkställande direktör i  
Beställningscentralen i Kronoberg AB.

Styrelseledamot Pierre Cederberg, 
taxiföretagare i Taxi Göteborg Ek. För.

Styrelseledamot Anders Fernlund, 
styrelseordförande i Taxi 020 AB.

Styrelseledamot Thomas Lagergren, 
ingår i arbetsutskottet,  
taxiföretagare och ordförande i  
Taxi Helsingborg AB.

Styrelseledamot Per-Åke Pettersson, 
verkställande direktör i  
Östersunds Taxi i Jämtland AB.

Förbundets organisation
Förbundet är organiserat med ett centralt 
förbundskansli och fem regionansvariga 
med egna kontor ute i landet. Organisatio-
nen blir på detta sätt direktverkande med 
kontakt dels ut mot de anslutna taxiföre-
tagarna och beställningscentralerna, dels i 
nätverk mot lokala och regionala myndig-
heter, politiker och organisationer. Service 
och rådgivning ombesörjs av Förbundets 
kansli i Stockholm eller av någon av de fem 
regionansvariga.

Förbundskansliet
Thomas Winskog, förbundsdirektör och leder 
arbetet på förbundskansliet.

Lennart Hamnered, arbetande förbundsord-
förande.

Anders Berge, jurist, ansvarar för konkur- 
rens-, konsument- och upphandlingsfrå-
gor, miljö- och transportkvalitetslednings- 
systemet Säker Grön Taxi samt vissa andra 
juridiska frågor.

Ann Dárdai, ansvarar för Förbundets ekono-
miska redovisning.

Maria Jemdahl, kontorist, arbetar som ”kon-
torsspindel” och ansvarar för medlemsre-
gistret samt kontorsväxeln och de praktiska 
frågorna på kansliet.

Maria Themptander, miljösamordnare och 
utbildningsplanerare. Maria slutade sin 
tjänst den 1 november 2008.

Svenska Taxiförbundets vision
I konkurrens på lika villkor ska taxi vara den 
mest säkra, effektiva och miljöanpassade 
delen av den kollektiva trafiken.

Svenska Taxiförbundets 
verksamhetsidé
Svenska Taxiförbundet ska i samverkan med 
medlemmar och omvärld fortlöpande för-
bättra förutsättningarna för branschen och 
förstärka den professionella företagarrollen 
hos medlemmarna med hjälp av överlägsen 
kunskap, kompetens och kvalitet.

Svenska Taxiförbundets 
övergripande mål
Medlemskap i Svenska Taxiförbundet skall ge 
ett påtagligt mervärde genom att Förbundet 
vid varje tidpunkt med en ur branschper-
spektivet tydlig och kompromisslös hållning 
arbetar för

•	 att	konkurrensen	inom	branschen	sker		
 på lika villkor

•	 att	taxinäringens	anseende	och	attrak-	
 tionskraft ökar

•	 att	 medlemsföretagens	 tjänster	 och	 
 arbetstillfällen efterfrågas

•	 att	medlemmarnas	kommersiella	förut-	
 sättningar och förarnas säkerhet för- 
 bättras

•	 att	medlemmarnas	verksamhet	bedrivs		
 med ständiga förbättringar avseende  
 miljö och trafiksäkerhet.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens ledamöter utses vart 
tredje år av kongressen. Kongressen i  
Uppsala 2006 utsåg följande ledamöter.

Förbundsordförande Lennart Hamnered,  
ingår i arbetsutskottet.

Vice ordförande Gunnar Welander,  
ingår i arbetsutskottet, 
taxiföretagare i  
Taxi Stockholm 150000 AB, 
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Regionerna
Region Norr 
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och 
Västernorrlands län

Hans Weinehall 
V:a Varmvattnet 44, 922 67 Tavelsjö 
Telefon:  090 602 00 
Mobil:  0705 86 02 02 

Region Mitt 
Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands,  Öre-
bro, Uppsala och Södermanlands län

Per Åke Gustavsson 
Lindås, Norra Dylta, 718 96 Dyltabruk 
Telefon:  019 28 13 67 
Mobil:  0705 28 13 67 

Region Öst 
Stockholms och Gotlands län

Ejert Seijboldt  
Box 20147, 161 02 Bromma 
Telefon: 08 566 21 692 
Mobil: 0705 64 32 92 

Region Väst 
Västra Götalands, Värmlands, Hallands 
och  Jönköpings  län

Anders Andersson 
Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan 
Telefon: 0520 48 00 78 
Mobil: 0705 48 00 78 

Region Syd 
Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar  
och Östergötlands  län

Anders Böcker 
Lagegatan 24, 262 71 Ängelholm 
Telefon: 0431 41 06 60 
Mobil: 0706 01 05 34

Samarbetsorganisation 
Till Svenska Taxiförbundet fanns det fram 
t.o.m utgången av 2008 knutet en samar-
betsorganisation med anställd tjänsteman:

•	 Hallands	Taxiförening		 
 (Lars Erik Andersson)

Hallands Taxiförening upphörde den  
31 december 2008.

De tidigare samarbetsorganisationerna 
Gävle/Dala Taxiförening och Taxiser-
vice i Jämtland/Härjedalen upphörde den  
1 januari 2008 respektive den 1 april 2008.

 Hallands 
Taxiförening

 Region Väst 
Trollhättan

 Region Mitt 
Dyltabruk

 Region Öst
Stockholm

 Region Norr 
Tavelsjö

 Region Syd 
Ängelholm

Region- och samarbets- 
organisationen har följande 
utseende.
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Information
Förbundets information består av olika skrif-
ter och tidningen Taxi idag. Ett elektroniskt 
Nyhetsbrev distribueras en gång per månad. 
Nyhetsbrevet finns även att hämta på För-
bundets hemsida.

Information ges och utbyts givetvis även 
under TaxiForum, taxikonferenser och 
kongresser.

Hemsida
På www.taxiforbundet.se presenterar För-
bundet information och nyheter om taxi-
branschen. 

Hemsidan har även en funktion för att 
direkt kunna meddela sig med Förbundet. 
Denna funktion är flitigt använd och mycket 
uppskattad.

Antalet besök på hemsidan är över 4 000 
per vecka.

TaxiKaféet
Den lösenordsskyddade medlemsdelen av 
hemsidan kallas TaxiKaféet. Där publiceras 
fortlöpande nyttigheter för Förbundets 
medlemmar som t.ex. transportöravtal, 
konsortialavtal, självkostnads- och prissätt-
ningskalkyler. Där finns även ett diskussions-
forum där medlemmarna kan ställa frågor, 
skapa debatt etc. Det mesta av den skriftliga 
information som Förbundet producerar 
publiceras på TaxiKaféet. TaxiKaféet nås 
via Förbundets hemsida genom en särskild 
inloggning. Helt fritt för medlemmar och 
anslutna taxiföretag.

E-postadresser
Såväl förbundsstyrelsen, kanslipersonalen 
som regionansvariga kan nås via e-post. 
Adressen är info@taxiforbundet.se eller om 
man vill nå en person direkt  
fornamn.efternamn@taxiforbundet.se

Förbundets utbildning
I takt med att taxis beställningscentraler blir 
alltmer affärsmässiga i sitt agerande ställs 
också högre krav på de taxiföretagare som 
ansluts i fråga om utbildning, vandel, service-
förmåga etc. Från det att en person står inför 
beslutet att bli taxiförare och ska avlägga 
prov för taxiförarlegitimation, ska han eller 
hon erbjudas en utbildningslinje som i olika 
steg leder framåt i ”taxikarriären”. Målet är 
att skapa välutbildade taxiföretagare med 
hög kompetens och därmed högt anseende. 
Efter en period av eget företagande ska 
medlemmarna erbjudas fortbildningar som 
är väsentliga för företagandet och de olika 
rollerna i beställningscentralen.

Taxiförarlegitimationen
Förbundet tillhandahåller två typer av väl 
genomarbetade självstudiematerial för taxi-
förarlegitimation. Ett av dem är ett kompen-
dium och det andra är ett material som läses 
in via Internet där innehållet är uppbyggt på 
korta instuderingsmoduler som komplette-
ras med övningsfrågor. Båda versionerna är 
provinriktade och uppdateras kontinuerligt. 

År Ant. sålda  Ant. sålda 
 tryckta stuide- internet-
 material  utbildningar

2006 273 st  530 st

2007 270 st  532 st

2008 306 st  547 st

Föreläsarledda kurser för taxiförarlegitima-
tion genomförs fortfarande på beställning 
men i mycket ringa omfattning. Förbundet 
leder kurserna och anlitar sjukvårdskunniga, 
som praktiskt visar på första hjälpen och pas-
sagerares olika behov av hjälp

En utbildningsdel för Lokalkännedom i 
Stockholms län finns framtagen. Denna 
bifogas alltid båda kursvarianterna, utan 
extra kostnad, där beställaren angivit en 
mottagaradress inom Stockholms län. 
Övriga som beställer något av Förbundets 
självstudiematerial får också tillgång till lo-
kalkännedomsdelen om de så önskar.

För att bistå medlemsföretagen med förar-
rekrytering annonserade Förbundet under 
2007 och 2008 i vardera fem veckor om att 
vi tillhandahåller självstudiematerial för 
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taxiförarlegitimation i samtliga upplagor av 
tidningen Metro. Vid varje annonstillfälle 
ökade beställningsfrekvensen och vi hoppas 
därmed ha kunnat öka rekryteringsunderla-
get för våra medlemsföretag.

Sedan den 1 april 2007 krävs dessutom ett 
godkänt körprov för få taxiförarlegitima-
tion.

Kurser för blivande taxiföretagare 
(BLIV-kurs®)
För dem som vill in i branschen, som egna 
företagare, erbjuder Förbundet utbildning 
av hög kvalitet. BLIV-kurserna har ett väl 
genomarbetat material, som uppdateras 
fortlöpande. Förbundets BLIV-kurser skapar 
förutsättning för att deltagarna blir profes-
sionella företagare.

Förbundet erbjuder både föreläsarledda 
BLIV-kurser och utbildning via Internet. De 
föreläsarledda kurserna har kortats från tio 
till fem dagar och genomförs på olika orter 
i landet. Kurserna genomförs som externat- 
och internatkurser. Efterfrågan på föreläsar-
ledda kurser har minskat kraftigt.

De föreläsarledda BLIV-kurserna genom-
fördes som internatkurser med möjlighet 
till externat. Förbundet har arrangerat 
kurser i Hudiksvall och Stockholm under  
2006-2008.

År Ant. BLIV-  Antal Ant. sålda 
 kurser deltagare internet-
   utbildningar

2006 4 st 42 st 101 st

2007 4 st 29 st   83 st

2008 2 st   9 st   70 st

Styrelse- och aktieägarkurser
I Svenska Taxiförbundets verksamhetsidé 
ingår att utveckla det professionella taxiföre-
tagandet hos medlemmarna. Därför erbjuds 
medlemmar och anslutna transportörer 
kvalitativ fortbildning som skapar förut-
sättningar för deltagarna att utvecklas som 
styrelseledamöter och företagare. Kurserna 
anordnas oftast som endagsutbildningar. 
Denna kurs finns även som tvådagarskurs, 

med ett stort inslag av ekonomi och analys-
arbete.

Kurserna vänder sig till såväl styrelseleda-
möter, aktieägare och transportörer som 
personal i företagsledande ställning. Utvärd-
eringarna av kurserna visar att de är mycket 
uppskattade.

Kurserna har under 2008 huvudsakligen 
genomförts i samband med TaxiForum. Där-
utöver har kurser genomförts på beställning 
i olika delar av landet.

År Antal kurser

2006 7 st

2007 4 st

2008 3 st

Trafiksäkerhetsutbildning
Tillsammans med Vägverket har Svenska 
Taxiförbundet tagit fram ett verktyg för 
trafiksäkerhetsarbetet i beställningscentra-
lerna – Trafiksäkra taxiresor. Målet med 
utbildningen är att stötta medlemsföretagen 
i deras arbete att upprätthålla det interna 
trafiksäkerhetsarbetet och höja yrkesstatusen 
samt i förlängningen uppnå Nollvisionen.

Utbildningspaketet är fullödigt och omfattar 
ett handledarmaterial med instruktioner, 
manus, övningshäfte och prov. Efter godkänt 
prov utdelas ett diplom.

Under 2008 distribuerades 14 utbildnings-
paket och 200 elevmaterial.

Fram till och med 1 maj 2009 har 103 utbild-
ningspaket och 1057 elevmaterial distribu-
erats till medlemmar.

Egenkontroll för bättre kva-
litet och stärkt varumärke
Under hösten 2007 startade ytterligare ett 
gemensamt projekt mellan Vägverket och 
Svenska Taxiförbundet – Egenkontroll för 
bättre kvalitet och stärkt varumärke. 

Genom egenkontroll får taxiförare en möj-
lighet att inför varje arbetspass garantera att 
regler och lagar uppfylls och att föraren är 
väl rustad att genomföra sitt arbete med en 
kvalitet som överensstämmer med företagets 
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varumärke. Egenkontrollen blir ett kvitto 
som kan ligga till grund för redovisning mot 
kund. Särskilt viktigt kan detta vara vid upp-
handling av transporter med större kunder, 
exempelvis trafikhuvudmän och företag.

Under 2008 har försök med egenkontroll på-
gått hos ett antal taxiföretag i västra Sverige. 
Efter en utvärdering under hösten kommer 
nu Vägverket tillsammans med Förbundet 
att starta upp flera storskaliga projekt.

Taxiförarutbildning inom 
gymnasieskolan
Under årens lopp har förslag om en per-
sontransportinriktad utbildning i gymnasie-
skolan varit en fråga som behandlats inom 
olika organisationer och företag. Positiva 
diskussioner i ärendet har förts med statliga 
departement och verk.

Under 1999 färdigställdes ett förslag till läro-
plan och en ansökan om försöksverksamhet 
lämnades till utbildningsdepartementet. 
Ansökan lämnades gemensamt in av Trans-
portGruppen, Svenska Kommunalarbetare-
förbundet, Svenska Transportarbetareför-
bundet, Arbetsgivarrådet för kommunala 
trafikföretag, Svenska Bussbranschens Riks-
förbund, Svenska Taxiförbundet och TYA.

Regeringen beslutade den 30 mars 2000 att 
avslå ansökan med motiveringen att reger-
ingen hade beslutat om nya programmål i 
gymnasieskolan samt att den givit Skolverket 
i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte 
att göra en översyn av gymnasieskolans pro-
gramutbud.

En förutsättning för att starta en gymnasie-
utbildning för persontransporter är och har 
varit en sänkning av åldersgränsen för taxi 
och buss. Branscherna har befunnit sig i 
ett moment 22 liknande läge. Eftersom det 
har saknats gymnasieutbildning så har det 
inte gått att sänka körkortsåldern och utan 
sänkt körkortsålder har det inte gått att starta 
någon persontrafikutbildning.

Den 10 mars 2009 kom körkortsutredning-
ens betänkande, som bland annat innehöll 
ett förslag att sänka åldersgränsen för 
taxi- och bussförare till 18 år för dem som 

genomgått en treårig gymnasieutbildning 
för persontransporter. Läget för en gymna-
sieutbildning med inriktning på persontran-
sporter har ljusnat betydligt.

En grupp bestående av representanter från 
Svenska Taxiförbundet, Svenska Bussbran-
schens Riksförbund och Bussarbetsgivarna 
har bildats och driver frågan inför den 
kommande gymnasiereformen. Gruppen 
har lämnat ett gemensamt, positivt, svar på 
remissen om en reformerad körkortslagstift-
ning. Målsättningen är att en utbildning för 
taxi- och bussförare ska finnas från och med 
2011, då den gymnasiereformen beräknas 
träda ikraft.

Utbildningen kommer att finnas i fordons-
programmet under inriktningen person-
transporter.
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Svenska Taxiförbundets 
samarbete
Här redovisas ett axplock av det samarbete 
som Förbundet bedriver med andra parter.

Sund Kommunikation
Sund Kommunikation (SK) är det Public 
Affairsföretag som Förbundet har avtal 
med för omvärldsbearbetning. SK erbjuder 
en bred kompetens inom området PR och 
massmediebevakning kombinerat med den 
lilla byråns närhet och kundfokus. Projekt-
ledare är Emelie Löthgren, assisterad av 
Olof Belfrage.

Svenska Mässkonsult AB 
För att utveckla Taximässan till en återkom-
mande viktig händelse för den nordiska 
taxinäringen har Förbundet etablerat ett 
samarbete med Svenska Mässkonsult AB. Fö-
retaget är mässarrangör med stor erfarenhet 
av att projektera och genomföra fackmässor 
av olika slag. Målet med samarbetet är att 
Taximässan ska bli den naturliga mötes-
platsen för den nordiska taxibranschens 
operatörer och leverantörer.

Miljöledarna Ciconia AB
Ciconia anlitas för att dra upp de praktiska 
riktlinjerna för den från Förbundet fristå-
ende miljörevisionen i projektet Säker Grön 
Taxi. Ciconia är certifierade enligt ISO 9002 
och 14001. Ciconia och miljörevisorn Johan 
Eklund certifierar Svenska Taxiförbundet.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund
I styrelsen för Biltrafikens Arbetsgivareför-
bund (BA) sitter för närvarande Thomas 
Jansson (ordförande i Taxi Stockholm 
150000 AB) och som suppleant återfinns 
förbundsordförande Lennart Hamnered. 
I avtalsdelegationen för taxi ingår Staffan 
Eklund (Trafikcompaniet i Falun AB), Tho-
mas Lagergren (Taxi Örestad i Bårslöv AB), 
Torsten Öberg (Taxi Motala AB), Pierre 
Cederberg (Taxi Lorensberg AB) och Sasan 
Rezazadeh (taxiföretagare i Taxi Stockholm 
150000 AB).

Samarbetet mellan BA och Förbundet är 

värdefullt inte minst med tanke på att arbets-
givarfrågor skiljs ut från branschfrågor.              

BA ingår i TransportGruppen, som ingår i 
Svenskt Näringsliv.

TYA
Tillsammans med TYA (Transportfackens 
Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) bedriver 
Förbundet ett gemensamt projekt kring 
konflikt- och krishantering för taxiförare. 
Även på utbildningssidan sker en samverkan, 
bl.a. sparsam körning för taxi.

Sveriges Åkeriföretag och 
Svenska Bussbranschens 
Riksförbund
Det är en självklarhet att det sker återkom-
mande samverkan mellan de tre bransch-
organisationerna. Särskilt viktigt är detta 
vid myndighetspåverkan etc. Förbundsdi-
rektörerna träffas för avstämningsmöte sex 
gånger per år.

Partnersamverkan
Svenska Taxiförbundet samverkar med 
Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund och Tågoperatörerna i Part-
nersamverkan med målet att fördubbla 
kollektivtrafikresandet till år 2020 (fördubb-
lingsplanen).

Transportnäringen i Samverkan
Förbundet samverkar med TransportGrup-
pen (och dess åtta förbund), Svenska Buss-
branschens Riksförbund, Svensk Kollektiv-
trafik, Tågoperatörerna, Svenska Petroleum 
Institutet och Svenskt Flyg i Stora Trans-
portdagen (där även Sveriges Åkeriföretag 
deltar) respektive Almedalsveckan i Visby.

Nordiska Taxiförbunden
Utbyte av erfarenheter pågår fortlöpande 
mellan de nordiska taxiförbunden i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och Island. Dess-
utom anordnas varje år Nordiskt Taxiråd, 
där värdskapet växlar mellan länderna. 
Norge stod som värd 2008 och nu står  
Island i tur 2009.
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IQ
Sedan 2006 har Svenska Taxiförbundet 
tillsammans med Svenska Bussbranschens 
Riksförbund startat ett samarbetsprojekt 
med IQ AB (dotterbolag till Systembolaget 
AB) om alkolås i skolskjutsar.

Många företag, föreningar och organisatio-
ner runt om i landet genomför konkreta 
projekt för att minska eller förebygga alko-
holrelaterade problem. Det är de här pro-
jekten IQ vill lyfta fram. IQ tror nämligen 
på att visa upp goda exempel som fungerar, 
istället för att bara informera om riskerna. 
Tanken är att exemplen ska inspirera fler att 
göra något bra, vilket förhoppningsvis ska-
par ännu fler goda exempel, som inspirerar 
ännu fler och så vidare. På det sättet kan vi 
steg för steg få de växande alkoholproble-
men att minska igen.

Idag medverkar närmare 80 taxibeställ-
ningscentraler som IQ-projekt. Det första 
taxiföretaget som anslöt sig som IQ-projekt 
var Taxiservice i Bergs Kommun. Svenska 
Taxiförbundet är IQ-projekt nr 842.

IRU
Förbundet är medlem i IRU (Internatio-
nal Road Transport Union). Härigenom 
erhålls, förutom branschfakta, en kanal in i 
EU-administrationen. Denna kanal blir allt 
viktigare för svensk taxinäring med det allt 
djupare europeiska samarbetet.

AB Svensk Bilprovning
Svenska Taxiförbundet är delägare  
(3 procent) i Bilprovningen. Samarbetet 
och informationsutbytet med Bilprovningen 
är viktigt för taxibranschen med tanke på 
utvecklingen av miljö och trafiksäkerhet.  
Sedan april 2007 är förbundsdirektör 
Thomas Winskog styrelseledamot i Bilprov-
ningen.

Näringsdepartementet har lämnat förslag 
om att besiktningsverksamheten avseende 
kontroll-, registrerings-, moped- och lämp-
lighetsbesiktning av fordon omregleras så att 
sådan verksamhet kan konkurrensutsättas. 
Näringsdepartementet lämnar också förslag 
till de lagändringar som krävs för att be-
siktningsverksamheten beträffande fordon 
anpassas till den svenska huvudregeln om 

öppna system för provning och kontroll, 
det vill säga att oberoende och självständiga 
organ i konkurrens utför bedömning av 
överensstämmelse. De nya reglerna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2010.

Övriga samarbetsorgan
Svenska Taxiförbundet har även ett gott 
och nära samarbete med ett flertal andra 
organisationer som Vägverket, Transport-
styrelsen, Skolverket, Arbetsmiljöverket, 
Svenska Transportarbetareförbundet och 
Transportforskningskommittén (TFK), Sta-
tionskommitténs Samarbetskommitté och 
Svetax Invest AB.

Medlemskap
Svenska Taxiförbundet är medlem i bl.a. 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande (NTF) och Nätverket för Trafik 
och Miljön. 

Taxibranschens leverantörer
Ett betydande samarbete har också etable-
rats genom de kontakter som knyts mellan 
Förbundets medlemmar och leverantörerna 
till branschen vid Förbundets TaxiForum, 
konferenser och kongresser. Leverantörs-
intresset har ökat kontinuerligt sedan några 
år tillbaka, då de erbjöds en mer aktiv del i 
evenemangen.
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Medlemsläget
Den procentuella andelen medlemsföretag 
är stabil. Strukturförändringen som inleddes 
för några år sedan med större och större 
taxiföretag, fortsätter och förstärks. Andelen 
förbundsmedlemmar är nu 64,24 procent.

Diagram 11 beskriver medlemsutvecklingen 

Medlemmar 

Anslutningsgraden i Norrland är fortsatt 
hög (diagram 12) medan framför allt 

mellan 1990 och 2009. Från och med 1996 
utgörs underlaget av aktiva tillståndshavare. 
Procentangivelserna i diagrammet visar an-
slutningsgraden av medlemmar.

Diagram 11 (Källa: Vägtrafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2009)

Gotlands, Värmlands och Örebro län är 
svaga områden.

Sid 47 diagram 11 

 

Sid 47 diagram 12 

 

Sid 47 diagram 11 

 

Sid 47 diagram 12 

 

Diagram 12 (Källa: Vägtrafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2009)
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Anslutna Beställningscentraler 2009-06-01
Samtliga uppgifter om beställningscentralerna är tagna ur medlemsregistret den 1 juni 2009. 
Om någon uppgift inte stämmer beror detta på att det skett en uppgiftsändring efter detta 
datum eller att medlemmen inte lämnat in ändringsuppgift.

 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida 
 AB - Stockholms län   
 Ekerö Bilarna AB 08 560 33 390 info@ekerotaxi.se 
  08 560 34 104 www.ekerotaxi.se

 Kerstins Taxi & Buss AB 08 530 43 210 kerstin@kerstinstaxi.nu 
  08 530 43 215 www.kerstinstaxi.nu

 Norrtälje Taxi AB 0176 108 00 norrtalje.taxi@telia.com 
  0176 168 17

 Roslagstaxi AB 0176 123 45 info@roslagstaxi.se 
  0176 20 77 71 www.roslagstaxi.se

 Södertälje Taxi AB 08 554 20 500 info@sodertaljetaxi.se 
  08 550 18 580 www.sodertaljetaxi.se

 Taxi 020 AB 08 632 90 10 info@taxi020.se  
  08 632 08 78 www.taxi020.se

 Taxi Kurir i Stockholm AB 08 744 94 00 info@sto.taxikurir.se  
  08 744 94 01 www.taxikurir.se

 Taxi Nynäs AB 08 520 11 111 info@taxinynas.se 
  08 520 15 572 www.taxinynas.se

 Taxi Stockholm 150000 AB (publ.) 08 728 26 00 kund@taxistockholm.se 
  08 612 69 10 www.taxistockholm.se

 Top Cab AB 08 505 51 000 info@topcab.com 
  08 33 88 02 www.topcab.com

 Värmdö Taxi AB 08 574 60 830 info@varmdotaxi.se 
  08 574 60 845 www.varmdotaxi.se

 C - Uppsala län   

 Bålsta Taxi AB 0171 500 49 info@balstataxi.se 
  0171 554 20 www.balstataxi.se

 Taxi Direkt 711711 AB 018 71 17 11 kontor@711711.se 
  

 Taxi Enköping AB 0171 44 00 00 taxienkoping@telia.com 
  0171 248 79 www.taxienkoping.se

 Taxi Kurir i Uppsala AB 018 66 90 90 info@ups.taxikurir.se 
  018 66 90 80 www.taxikurir.se

 Taxi Norra Uppland AB 0293 140 03 taxi.norra@swipnet.se 
  0293 143 34

 Taxi Östra Uppland AB 0173 100 73 ostra.roine@telia.com 
  0173 107 57

 Trafik Centralen C-län AB 0173 120 00 trafikcentralen@telia.com 
  0173 316 99

 Uppsala Taxi 100000 AB 018 480 82 00 100000@uppsalataxi.se 
  018 23 78 75 www.uppsalataxi.se

 Västupplands Taxi AB 0224 302 75 vutab@telia.com 
  0224 343 47

 D - Södermanlands län   
 Mariefreds Företagstaxi AB 0159 136 00 mftab@tele2.se 
  

 Svalbovikens Buss AB 016 830 00 hans.svalbovikens@tele2.se 
  016 831 42
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida 
 Taxi Flen AB 0157 154 40 kontoret@taxiflen.se 
  0157 515 73 www.taxiflen.se

 Taxi Kurir i Eskilstuna 016 14 58 00 info@esk.taxikurir.se 
   www.taxikurir.se

 Taxi Nyköping/Oxelösund AB 0155 20 55 61 0155-217500@taxinykoping-oxelosund.se 
  0155 21 10 22 www.taxinykoping-oxelosund.se

 Taxi Strängnäs AB 0152 186 04 kontoret@taxistrangnas.se 
  0152 101 80 www.taxistrangnas.se

 Trosa Taxi Kompani AB 0156 100 00 johan.asp@taxi10000.se 
  0156 101 01

 E - Östergötlands län   

 Finspångs Taxi AB 0122 160 00 info@finspangstaxi.se 
  0122 184 40 www.finspangstaxi.se

 Mjölby Taxi AB 0142 144 18 mj.taxi@telia.com 
  0142 106 00

 Söderköpings Taxi AB 0121 101 10 stabab@tele2.se 
  0121 213 41

 Taxi i Mantorp AB 0142 280 80 taximantorp@telia.com 
  0142 219 21

 Taxi i Åtvidaberg AB 0120 101 06 info@taxiatvidaberg.se  
  0120 141 39 www.taxiatvidaberg.se

 Taxi Klimatsmart AB 011 645 56 fredrik@taxiklimatsmart.se  
  

 Taxi Motala AB 0141 23 86 61 info@taximotala.se 
  0141 569 70 www.taximotala.se

 Taxi Ydre AB 0381 601 70 taxiydre@telia.com  
  0381 602 15

 Taxibil i Östergötland AB 013 31 60 00 johan.ankarstam@taxibil.se 
  013 31 60 26 www.taxibil.se

 Vikbolands Taxi 160 000 AB 011 16 00 00 info@taxi160000.se 
  011 16 00 89 www.taxi160000.se

 F - Jönköpings län 

 Eksjöortens Taxi AB 0381 173 98 eksjo.taxi@spray.se 
  0381 106 64 www.eksjotaxi.se

 Gränna Taxi Buss AB 0390 419 90 granna.taxi@telia.com 
  0390 120 69

 Nässjö-Ortens Taxi AB 0380 135 00 nassjotaxi@yahoo.se 
  0380 134 55

 Sävsjö Taxi AB 0382 612 00 savsjo.taxi@telia.com 
   

 Taxi Jönköping AB 036 34 40 15 walter.daag@taxijonkoping.se 
  036 34 40 24 www.taxijonkoping.se

 Taxi Touring Vetlanda AB 0383 191 00 taxitouring@telia.com 
  0383 185 91 

 Tranås Taxi HB 0140 101 00 tranas.taxi@telia.com 
  0140 165 83

 Värnamo Taxi AB 0370 499 99 varnamotaxi@telia.com 
  0370 475 95

 Västbo Taxi AB 0371 126 80 taxi.westbo@telia.com 
  0371 51 15 51 www.mamut.com/westbotaxi
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida 
 G - Kronobergs län   

 Best.centralen i Kronoberg AB 0470 135 40 vaxjo.taxi@telia.com 
  0470 70 94 32 www.vaxjotaxi.se

 Braås Taxi AB 0474 301 80 brataxi@telia.com 
  0474 304 96

 City Taxi i Växjö 0470 490 00 dan@vaxjolimo.se 
  0470 246 73

 Fröjds Taxi AB 0478 103 00 ingemar.lundh@frojdsmotor.se 
  0478 103 65

 Taxi 1 i Sunnerbo AB 0372 147 00 taxi1@telia.com 
  0372 154 70

 H - Kalmar län  

 Borgholms Taxi HB 0485 104 75 taxiborgholm@telia.com 
  0485 132 70

 Flexbuss AB 0481 548 02 krister@flexbuss.se 
  0481 548 01 www.flexbuss.se

 Glasriket Taxi AB 0481 144 44 info@glasrikettaxi.se  
  0481 548 01 www.glasrikettaxi.se

 Hultsfreds Taxi AB 0495 102 22 hultsfred.taxi@swipnet.se  
  0495 120 23

 Kalcab Kalmar Läns  0480 42 62 40 anders.hoglund@kalcab.se 
 Taxiservice AB 0480 42 62 49

 Oskarshamns Taxi AB 0491 105 55 oskarshamn.taxi@telia.com 
  0491 812 14 www.oskarshamntaxi.se

 Taxi Emma AB 0471 101 00 emmataxi@swipnet.se 
  0471 100 18

 Taxi Kalmar AB 0480 44 44 44 info@taxi-kalmar.se 
  0480 226 55 www.taxikalmar.se

 Vimmerby Taxi AB 0492 120 20 vimmerbytaxi@telia.com 
  0492 129 70 www.vimmerbytaxi.se

 Västerviks Taxi AB 0490 373 00 info@vastervikstaxi.se 
  0490 313 03 www.vastervikstaxi.se

 K - Blekinge län   

 Karlshamns Taxi AB 0454 150 65 karlshamns.taxi@swipnet.se 
  0454 151 08 www.karlshamnstaxi.se

 Olofströms Färdtjänst AB 0454 920 80 boka.taxi@oktv.se 
  0454 999 99

 Ronneby Taxi Ek. För. 0457 127 20 ronnebytaxi@telia.com 
  0457 165 20 www.ronnebytaxi.se

 Sölvesborgs Taxiför. upa 0456 185 00 larssbgtaxi@hotmail.com 
  0456 136 90
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida  
 M - Skåne län   

 Airport Taxi Sverige AB 040 840 00 info@airporttaxi.se 
  040 36 74 42 www.airporttaxi.se

 Bjuvs Buss & Taxi 0705 44 58 92 britta.lindberg@telia.com 
   

 Båstad Taxi AB 0431 36 96 66 karl-anders@bjaretaxi.se  
  0431 755 97 www.bjaretaxi.se

 Dalby/Torna Taxi AB 046 20 30 50 info@dalbytaxi.se 
  046 20 30 51 www.dalbytaxi.se

 Företagstaxi i Kristianstad  044 24 24 24 info@taxi24.nu 
 Ek. För. 044 20 82 58

 Kiviks Taxi AB 0414 700 98 ulf@kivikstaxi.nu 
  0414 708 76 www.kivikstaxi.nu

 Klimat Taxi AB 046 30 73 07 info@klimattaxi.se 
  046 30 73 53

 Limhamns Taxi Växel HB 040 15 00 00 info@130000.se  
  040 13 00 13

 Malmö-Sturup Taxi  040 50 01 23 richard.boka@bredband.net 
 Ideell Förening 040 50 04 74 www.malmosturuptaxi.se

 Palmstadens Taxi 0410 186 00 afshin.k@telia.com 
  0410 449 94

 Perstorps Persontransport AB 0435 356 60 ekebacken63@spray.se 
  0435 310 30

 Svedala Taxi AB 040 40 00 82 svedalataxi.ab@telia.com   
  040 40 10 49 www.svedalataxi.com

 Taxi 020 Skåne 046 10 15 11 alex.telka@taxi020.se 
  046 13 82 99 www.taxi020.se

 Taxi 72000 AB 0411 720 00 72000@taxiystad.se 
  0411 724 46

 Taxi Eslöv AB 0413 150 00 info@taxieslov.se 
  0413 159 30

 Taxi Frosta HB 0413 202 35 taxifrostahoor@telia.com  
  0413 248 47

 Taxi Helsingborg AB 042 38 02 10 180200@taxihelsingborg.se 
  042 38 02 11 www.taxihelsingborg.se

 Taxi Hässleholm AB 0451 140 00 taxi.hassleholm@euromail.se 
  0451 411 33 www.taxihassleholm.se

 Taxi Kurir Helsingborg 042 22 22 22 sundetstaxi@home.se   
  042 15 28 87

 Taxi Kurir i Malmö AB 040 680 81 80 tomas.andersson@mal.taxikurir.se 
  040 18 73 83 www.taxikurir.se

 Taxi Kurir Kristianstad 044 590 53 63 info@kid.taxikurir.se 
   www.taxikurir.se/kristianstad

 Taxi Kävlinge AB 046 71 02 68 rioltaxi@tele2.se 
  046 71 14 00

 Taxi Skåne AB 046 33 03 50 post@taxiskane.com  
  046 33 03 40 www.taxiskane.com

 Taxi Trelleborg AB 0410 150 70 taxi.trelleborg@telia.com  
  0410 443 91

 Taxi Ängelholm AB 0431 171 70 info@taxiengelholm.se  
  0431 839 14 www.taxiengelholm.se

 Taxi-Tjänst 042 12 02 01 taxitjanst@comhem.se 
  042 28 19 99
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   Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida  
 Vejbystrand Taxi AB 0431 45 60 00 vejbytaxi@telia.com 
  0431 45 60 01 www.vejbystrandstaxi.se 

 Vellinge Taxi AB 040 45 33 00 info@vellingetaxi.se 
  040 45 01 09 www.vellingetaxi.se

 Åk Taxi  044 21 50 10 bokningen@aktaxi.nu 
  044 10 27 33 www.aktaxi.nu

 Åsbo Taxi AB 0435 104 05 info@asbotaxi.se 
  0435 104 05

 Östra Göinge Taxi AB 044 690 00 taximagnus@spray.se   
  044 400 12

 N - Hallands län   

 Bua Taxi AB 0340 66 10 25 bua_taxi@swipnet.se  
   www.buataxi.se

 Hylte Trafik AB 0345 176 00 info@hyltetrafik.se  
  0345 107 15 www.hyltetrafik.se

 Sennans Taxi AB 035 661 11 bc@sennanstaxi.se  
  035 663 86 www.sennanstaxi.se

 Taxi Falkenberg AB 0346 144 00 info@taxifalkenberg.se  
  0346 171 76 www.taxifalkenberg.se

 Taxi Halmstad AB 035 16 08 00 taxi@halmstad.net  
  035 21 59 80 www.taxi.halmstad.net

 Taxi Kungsbacka AB 0300 58 00 07 taxi@taxikungsbacka.se  
  0300 58 00 01 www.taxikungsbacka.se

 Taxi Laholm AB 0430 713 10 info@taxilaholm.se  
  0430 135 66 www.taxilaholm.se

 Transportaktiebolaget Askim Särö 031 93 30 30 taxi@933030.se 
  031 93 62 30 www.933030.se

 Varbergs Taxi AB 0340 64 64 93 info@varbergstaxi.se  
  0340 67 99 21 www.varbergstaxi.se

 O - Västra Götalands län   

 AB Tanums Taxi 0525 643 44 jerry@vaxelservice.se 
  0525 643 46

 Ale Taxi AB 0303 960 00 ale.taxi@hotmail.com 
  0520 802 20

 City Cab 170 170 HB 0737 38 21 26 info@citycab.se 
   www.citycab.se

 Göteborg Nya Limousine AB 031 51 59 10 gotlimo@tele2.se 
  031 779 07 13

 Göteborgs Buss AB 031 22 06 30 nisse@hima.se 
  031 22 06 32

 Hjo Taxi BC AB 0503 104 14 info@taxihjo.se 
  0503 142 66 www.taxihjo.se

 Kinds Trafikservice AB  0325 130 00 info@svenljungataxi.se 
  0325 108 59

 Lysekils Taxi AB  0523 141 01 lysekils.taxi@telia.com 
  0523 159 13

 Mariestads Taxi AB  0501 180 80 info@taximariestad.se 
  0501 157 00 www.taximariestad.se

 Sotenäs Taxi KB  0523 323 80 sotenas.taxi@telia.com 
  0523 329 55

 Sparlunds Buss & Taxi i  0514 102 42 sparlunds.busstrafik@grastorp.mail.telia.com 
 Grästorp 0514 301 54
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida
 Taxi 020 Göteborg 031 27 21 20 info.gbg@taxi020.se 
  031 16 86 27 www.taxi020.se

 Taxi Alingsås AB  0322 109 51 taxi@taxialingsas.se 
  0322 104 04 www.taxialingsas.se

 Taxi BC i Ulricehamns K:n AB 0321 53 33 33 kontoret@taxiulricehamn.se 
  0321 150 66 www.taxiulricehamn.se

 Taxi Borås AB  033 23 76 60 taxi.boras@swipnet.se 
  033 15 02 61 www.taxiboras.se

 Taxi Göteborg Ek. För.  031 65 15 00 info@taxigbg.se 
  031 22 06 88 www.taxigbg.se

 Taxi Herrljunga AB  0513 100 16 taxi@herrljunga.net 
  0513 217 70

 Taxi Karlsborg AB 0505 102 70 taxi@carlsborg.net 
  0505 102 72

 Taxi Kurir i Göteborg AB 031 27 21 20 magnus.klintback@got.taxikurir.se 
  031 16 86 81 www.taxikurir.se

 Taxi Kurir i Skövde  0500 45 95 54 481919@telia.com 
  0500 45 95 54

 Taxi Lidan  0706 14 00 00 taxilidan@telia.com 
   

 Taxi Lidköping AB  0510 220 80 info@taxilidkoping.se 
  0510 677 26 www.taxilidkoping.se

 Taxi Lilla Edet AB  0520 65 75 00 kontoret@taxilillaedet.se 
  0520 65 72 43

 Taxi Mark AB  0320 308 30 taximark@telia.com 
  0320 308 39

 Taxi Skara AB  0511 107 23 
  0511 186 48

 Taxi Skövde BC AB  0500 44 66 44 info@taxiskovde.se 
  0500 44 66 33 www.taxiskovde.se

 Taxi Stenungsund AB  0303 77 15 15 info@taxistenungsund.se 
  0303 77 02 21 www.taxistenungsund.se

 Taxi Strömstad AB  0522 813 15 sune.nyman@taxivast.se 
  0522 813 29 www.taxivast.se

 Taxi Tidaholm AB  0502 144 43 info@taxitidaholm.se 
  0502 122 40 www.taxitidaholm.se

 Taxi Trollhättan AB  0520 894 90 lena@taxitrollhattan.se 
  0520 802 20 www.taxitrollhattan.se

 Taxi Töreboda HB  0506 103 44 taxitoreboda@hotmail.com 
  0506 162 22

 Taxi Väst AB  0522 813 15 sune.nyman@taxivast.se 
  0522 813 29 www.taxivast.se

 Taxi Åsaka AB  0511 100 80 taxi.asaka@telia.com 
  0708 40 49 91

 Taxi Öckerö AB 031 96 80 50 ockero.taxi@telia.com 
  031 96 60 50

 Taxicentralen Falköping AB  0515 100 10 tore.051538519@telia.com 
  0515 817 33 www.taxifalkoping.com

 Tibro Taxi AB  0504 107 11 bosse.welander@telia.com 
  0504 100 82

 Trollhättans Hyrverk AB  0520 47 99 60 info@trollhattanshyrverk.se  
  0520 838 30 www.trollhattanshyrverk.se
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida  
 Vårgårda Taxi AB  0322 62 30 80 vargarda.taxi@telia.com 
  0322 62 30 81

 Östra Kinds Taxi AB  0325 770 10 leif.osterlund@swipnet.se 
  0325 760 72 www.ostrakindstaxi.se

 S - Värmlands län
 AB Grums Taxi  0555 616 70 ab.grums.taxi@telia.com 
  0555 122 54 www.grumstaxi.se

 Arvika-Eda Taxitransporter AB 0570 107 00 arvikataxi@telia.com 
  0570 188 76 www.arvikataxi.com

 Johansen Sjur 0570 179 02 
  0570 179 02

 JPS Taxi i Säffle Ek. För. 0533 121 00 taxiseffle@telia.com 
  0533 124 10

 Jösse Taxi AB 0705 18 43 78 thomas.nolander@arvikabilvard.com 
  0570 158 19

 Miljötaxi i Karlstad AB  054 10 34 44 info@sverigetaxikarlstad.se 
  054 44 44 022

 Sunne Taxi AB  0565 102 07 27311@telia.com 
  0565 102 13

 Taxi i Kristinehamn AB  0550 150 45 info@taxikristinehamn.se 
  0550 41 13 21 www.taxikristinehamn.se

 T - Örebro län
 Hällefors Taxi AB  0591 137 00 leif-bergkvist@spray.se 
  0591 134 00

 Laxå Taxi AB  0584 41 18 78 info@laxataxi.se 
  0584 128 30

 Nora Taxi Ek. För.  0587 105 40 nora.taxi@telia.com 
  0587 105 46

 Rydén Ulf  0581 101 91 ryden.ulf@telia.com 
  

 Taxi Kurir i Örebro  019 12 30 30 
   www.taxikurir.se

 U - Västmanlands län
 Arboga Taxi AB  0589 61 01 04 arbogataxi@telia.com 
  0589 61 01 01 www.arbogataxi.site.ms

 Köpings Taxi AB  0221 130 02 kopingstaxi@koping.net 
  0221 715 17 www.kopingstaxi.se

 Taxi 021 AB  021 81 00 15 taxi021@hotmail.com 
  021 81 00 05

 Taxi Exact AB  0220 173 00 info@xlog.se 
  0702 92 08 99 www.taxilogistik.se

 Taxi Fagersta AB  0223 102 40 
  0223 177 95

 Taxi Kurir i Västerås  021 81 60 83 kent.lundstrom@vst.taxikurir.se 
  021 18 87 83 www.taxikurir.se

 Taxi Silverstaden Ek. För.  0224 123 45 taxi.silverstaden@telia.com 
  0224 102 98

 Taxi Skinnskatteberg HB  0222 100 40 info@taxiskinnsberg.se 
  0222 106 25 www.taxiskinnsberg.se
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida 
 W - Dalarnas län
 Avesta Beställningstrafik AB  0226 804 00 chrysler.38@swipnet.se 
  0226 590 44

 Borlänge Taxi Service AB  0243 156 50 blgetaxi@telia.com 
  0243 141 46 www.blgetaxi.se

 Granbo Trafik AB  0739 88 41 10 granbotrafik@telia.com 
  023 277 60

 Kenth Haga Taxi AB  0705 55 71 14 kesa@home.se 
  0280 105 51

 Koppartaxi AB 023 630 00 info@koppartaxi.se 
  023 277 60 www.koppartaxi.se

 Ludvika Taxi AB  0240 139 00 ludvikataxi@telia.com 
  0240 139 08

 Mora Taxi AB 0250 150 00 info@morataxi.se  
  0250 714 00 www.morataxi.se

 Orsa Trafik AB  0250 409 00 info@siljanbuss.se 
  0250 435 76 www.siljanbuss.se

 Sälenfjällens Taxi AB  0280 204 00 salenbuss@telia.com 
  0280 206 40

 Taxi Falun AB  023 189 00 taxifalun@swipnet.se 
  023 642 64

 Taxi Kurir i Ludvika 0240 55 55 55 
   www.taxikurir.se

 Taxi Sälen AB  0280 103 00 beppe@taxisalen.se 
  0280 123 00

 Trafikcompagniet i Falun AB  0739 88 41 00 trafikcompagniet@swipnet.se 
 

 X - Gävleborgs län
 Backens Taxi AB  0703 23 10 36 
  026 18 66 54

 Bollnäs Taxi AB  0278 131 35 bollnastaxi@telia.com 
  0278 131 34 www.bollnastaxi.com

 Delsbo Ekonomiska Taxiförening 0653 102 50 
  0653 102 09

 Gävle Taxi 129000 AB  026 66 44 00 so.hiller@gavletaxi.se 
  026 66 44 09 www.gavletaxi.se

 Hamrånge Taxi AB  0297 101 74 
  0297 351 51

 Hudiksvalls Taxi AB 0650 310 80 administration@hudiktaxi.se 
  0650 183 91 www.hudiktaxi.se

 Nordanstigs Taxi AB 0652 209 20 foretagsservice@wtnord.net 
  0652 241 27

 Ockelbo Taxi AB  0297 403 21 info@ockelbotaxi.se 
   www.ockelbotaxi.se

 Söderhamns Taxi AB  0270 141 41 info@soderhamntaxi.se 
  0270 134 80 www.soderhamntaxi.se

 Taxi Kurir i Gävle 026 400 40 40  
   www.taxikurir.se

 Taxi Ljusdal Ek. För.  0651 145 45  
  0651 145 45

 Taxi Stor & Liten i Gävle AB  026 10 70 03 info@taxi107000.com 
  026 10 10 15 www.taxi107000.com
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 Y - Västernorrlands län   
 Haverö Buss & Taxi 0690 600 00 
  0690 69 17 60

 Härnösand Taxi AB  0611 229 70 info@taxiharnosand.se 
  0611 221 10 www.taxiharnosand.se

 Höga Kusten Ådalen Taxi Ek. För. 0613 403 34 michael.hogberg@telia.com 
  0613 406 08

 Jobo Taxi AB 0611 234 11 jobotaxiab@telia.com 
  0611 234 11

 Taxi Direkt Ek. För. 0620 107 95 td.taxi@home.se 
  0620 126 24

 Taxi Drakstaden 0761 29 99 00 sven.drakstaden@live.se 
   

 Taxi Husum AB 0660 25 01 44 kenneth.sundin@o-vik.com 
   

 Taxi Mitt AB 0691 312 00 
   

 Taxi Sollefteå AB  0623 109 70 taxi.10000@telia.com 
  0621 710 00

 Taxi Sundsvall AB  060 19 90 99 info@taxisundsvall.se 
  060 19 90 19 www.taxisundsvall.se

 Örntaxi AB  0660 843 23 info@orntaxi.se 
  0660 837 80 www.orntaxi.se

 Z - Jämtlands län   

 Great Lake Transport AB  063 13 45 45 kjell.fastesson@swipnet.se 
  063 412 87

 Häggenås Taxi AB  0642 200 65 haggenastaxi@tele2.se 
  0642 200 37

 Högarna Taxi AB  0642 410 21 lit-hogarna.taxi@telia.com 
  0642 510 22

 Norra Jämtlands Taxi AB  0670 100 63 douglas.forsberg@taxistromsund.se 
  0670 130 02

 Taxi Glesbygd i Krokom AB 0640 100 11 taxiglesbygd@telia.com 
  0640 103 06 www.taxiglesbygd.se

 Taxi Härjedalen AB  0680 103 29 info@taxiherjedalen.se 
  0680 71 12 44 www.taxiherjedalen.se

 Taxi Ragunda AB  0696 211 35 taxi.ragunda@swipnet.se 
  0696 211 35

 Taxi Västjämtland AB  0647 104 00 taxi.vj@telia.com 
  0647 61 17 17

 Taxiservice i Bergs Kommun AB 0643 106 96 alflundin@telia.com 
  0643 105 48

 Östersunds Taxi i Jämtland AB 063 19 90 10 info@taxiostersund.se 
  063 19 90 04 www.taxiostersund.se
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 AC - Västerbottens län
 Eco Properties AB 090 360 00 info@ecotaxi.se 
   www.ecotaxi.se

 Lycksele Taxi AB  0950 661 11 mrten.0950.37344@telia.com 
  0950 135 26

 MT Trafik AB  0953 210 00 mttrafik@malabo.se 
  0953 211 11

 Nordmalingsbygdens Taxi AB 0930 100 93 nordmalingtaxi@yahoo.se 
  0930 315 54

 Skellefteå Taxi AB  0910 532 22 lars@skellefteataxi.se 
  0910 104 46 www.skellefteataxi.se

 Storumans Inlandstrafik AB  0951 772 00 storuman@inlandstrafik.se 
  0951 301 77

 Taxi Direkt i Västerbotten AB  090 13 20 33 al@taxidirekt.se 
  090 13 05 05 www.taxidirekt.se

 Taxisamordning  0934 105 80 taxisamrobertsfors@hotmail.com 
 Robertsfors AB 0934 105 81

 Taxisamordning i Dorotea AB  0942 102 00 malinmarcusson@hotmail.com 
  0942 511 65

 Taxisamordning i Sorsele AB  0952 537 10 info@sorselebuss.se 
  0952 537 39 www.sorselebuss.se

 Umeå Taxi AB  090 71 10 70 umeataxi@umeataxi.se 
  090 13 40 65 www.umeataxi.se

 Vilhelmina Taxi AB  0940 556 00 taxi@vilhelmina.com 
  0940 551 33 www.taxi.vilhelmina.com

 Vindelns Taxiservice AB  0933 107 00 safstrom.per-arne@telia.com 
  0933 616 80

 Vännäs Taxi AB  0935 130 00 info@vannastaxi.se 
  0935 518 30 www.vannastaxi.se

 Åsele Taxi Samordning AB  0941 452 00 aseletaxi@ktv.asele.se 
  0941 664 50

 BD - Norrbottens län
 Ahlbäcks Taxi AB  0926 770 78 g.ahlback@telia.com 
  0926 773 78

 Arjeplogs Taxi AB  0961 303 50 arjeplog.taxi@telia.com 
  0961 303 53

 Boden Taxi AB  0921 177 06 info@bodentaxi.se 
  0921 170 00 www.bodentaxi.se

 Carls Bussar AB 0705 62 31 18 carlsbuss@gmail.com 
  0927 231 18

 Gällivare Taxi AB  0970 667 33 kontoret@gellivaretaxi.se 
  0970 157 50 www.gellivaretaxi.se

 Haparanda Taxi AB  0922 105 00 rogers.biluthyrning@telia.com 
  0922 616 21 www.taxi-haparanda.se

 Kalix Taxi AB  0923 120 00 info@kalixtaxi.se 
  0923 158 51 www.kalixtaxi.se

 Luleå Taxi AB  0920 26 20 10 styrelsen@luleataxi.se 
  0920 22 72 09 www.luleataxi.se 

 Matarengi Taxi AB  0927 770 00 taxi@stad.overtornea.se 
  0927 101 84

 Piteå Taxi AB  0911 124 05 anders.lundgren@pitetaxi.se 
  0911 128 43 www.pitetaxi.se
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 Rånedalens Taxi AB 0924 100 00 ranedalens-taxi@hotmail.com 
  0924 100 11

 Sexans Taxi AB  0920 28 06 62 info@sexanstaxi.se 
  0920 28 06 69 www.sexanstaxi.se

 Taxi Arvidsjaur BC AB  0960 104 02 tabcab@telia.com 
  0960 104 24 www.tabcab.com

 Taxi Kiruna AB  0980 120 20 taxikiruna@telia.com 
  0980 165 73 www.taxikiruna.se

 Töyrö Carl 0978 105 00 carl.t@glocalnet.net 
  0978 105 00

 Ylivainio Karl-Johan 0978 320 06 kalle@mejl.se 
  0978 321 26

 Älvsby Taxi AB 0929 134 81 helena@alvsbytaxi.se 
  0929 100 18 www.alvsbytaxi.se
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