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Förord

Årets utgåva av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport beskriver olika områden inom 
taxinäringen sedan maj 2010. För att få en komplett bild över hela 2010 fram till nu, rekom-
menderar jag dig att även läsa rapporten från 2010.

Om du inte har den tillgänglig, kan du beställa den från förbundskansliet.

Även i år är taxibranschen glädjande nog bäst av persontransportslagen på kundnöjdhet. Detta 
framgår av Svenskt Kvalitetsindex undersökning av transportsektorn.

Svensk taxinäring ligger i framkant när det gäller miljöbilsanvändning. I förra årets rapport 
redogjorde vi för de miljöpriser som förlänades taxiföretag. 

Arbetet inom Partnersamverkan och arbetet med fördubblingen av kollektivtrafikens mark-
nadsandel har ytterligare förstärkts. Under hösten 2010 har dessutom Trafikverket anslutit sig 
i Partnersamverkan. För närvarande är över tjugo projekt och delprojekt igång. Under 2011 
har ytterligare regionala tankesmedjor avhållits i Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro, Alvesta 
och Göteborg. Totalt deltog över 1.200 personer från de olika branscherna. Förutom tanke-
smedjorna bedrivs ledarskaps- respektive breddutbildningar inom projektet.

Enligt Skatteverkets beräkningar undanhåller taxinäringen i Sverige en miljard skattekronor 
varje år. Beloppet är tillräckligt stort för att skapa snedvriden konkurrens inom näringen, vilket 
också är orsaken till att Svenska Taxiförbundet och medlemsföretagen under många år har 
drivit frågan om att få någon att vilja göra anspråk på taximiljarden. För så märkligt verkar 
det vara. Ingen – eller åtminstone inte någon med beslutsrätt i frågan – vill tydligen ha vår 
taximiljard. I december 2010 flyttades frågan om obligatorisk tömning av taxametrarna från 
Näringsdepartementet till Finansdepartementet. Vi hoppas att denna åtgärd ska skapa gynn-
sammare förutsättningar för en förändring.

Huvudmännen för de större knutpunkterna för kollektivtrafik har i allt större utsträckning infört 
avgifter, stations- eller terminalavgifter, för taxibranschen för rätten att hämta passagerare vid 
terminalerna. Ett oeftergivligt krav från Förbundet är att taxi, liksom övriga trafikslag, ska ha 
en god tillgång till offentliga knutpunkter och terminaler, till rimliga arbets- och ekonomiska 
villkor. Stations- och terminalavgifter ska vara skäliga som ”prestation och motprestation”. Av-
gifter som inte har egen grund är helt oacceptabla.

Implementeringen av den nya kollektivtrafiklagstiftning rycker allt närmare. Den 1 januari 2012 
ska ”allt” vara på plats. Vi väntar på regeringens framtagande av det formella regelverket. Då ska 
bl.a. de regionala kollektivtrafikmyndigheterna finnas framme. Trafikförsörjningsprogrammen 
har fått respit till den 1 oktober 2012.

Under hösten har Sverige och Norge avtalat om gränsöverskridande taxitrafik mellan länderna. 
Nu väntar vi på ett liknande avtal mellan Sverige och Finland.

Även i denna rapport nödgas vi återkomma till de dåliga exemplen hos dem som upphandlar 
samhällsbetalda transporter.

Stockholm i juni 2011

Svenska Taxiförbundet

Thomas Winskog

Förbundsdirektör 
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Branschläget

Transportstyrelsen föreslog: 
–   att prisuppgift alltid ska ges till kunden 
 före färd,
–  att antalet tariffer ska begränsas och  
 att tidsintervallerna för hur tarifferna  
 ska anges, ska vara bestämda på för- 
 hand enligt myndighetens riktlinjer, 
– att fordonen ska märkas ut (dekaleras)  
 på visst sätt och 
–  att reseknutpunkter ska förses med in- 
 formation (särskilt riktad mot turister)  
 om att taxinäringen i Sverige är avreg- 
 lerad.
Svenska Taxiförbundet överlämnade sitt 
yttrande över förslagen den 5 april 2010 och 
avvisade i stort sett samtliga förslag förutom 
det om skyltning vid resepunkter. Prisin-
formationen bör förenklas och förtydligas 
under principen att den fria prissättningen 
bibehålls. Förbundet lämnade därför sam-
tidigt över en skiss över en tänkt framtida 
prisinformation som är betydligt tydligare 
än den idag. En tydlig prisinformationsdekal 
ska förhoppningsvis få konsumenterna att 
läsa den och i förekommande fall reagera 
mot ett osedvanligt högt pris.

Näringsdepartementets ståndpunkt

Transportstyrelsens förslag till förändrade 
prisinformationsregler behandlades av Nä-
ringsdepartementet.

Vid ett möte på departementet den 11 juni 
2010 med Svenska Taxiförbundet och Trans-
portstyrelsen meddelade departementet att 
förslaget om en förändrad prisinformations-
dekal skulle genomföras av Transportstyrel-
sen i samråd med Svenska Taxiförbundet 
så snart som möjligt, vilket torde innebära 
början av 2011.

Ny utformning av prisinformations-
dekalerna för taxi

I den nya föreskriften (TSFS 2010:192) be-
skrivs i 6 kap. Prisinformation hur prisinfor-
mationsdekalerna ska utformas. Den nya fö-
reskriften trädde i kraft den 1 februari 2011. 
Dekalerna enligt den gamla föreskriften fick 
användas längst t.o.m. den 30 april 2011. 
Dekalen ska vara ren från annan informa-
tion än den som är bestämd i föreskriften. 
Beställningscentralens logotype eller annan 
kringliggande information måste ligga utan-
för den yttre ramen för prisinformationen. 
Tarifferna ska anges i kronologisk ordning. 

Svenskt Kvalitetsindex
Taxibranschen är fortfarande bäst på kund-
nöjdhet.
Det är med stolthet som vi kan konstatera 
att den svenska taxibranschen springer förbi 
andra trafikslag i fråga om kundnöjdhet och 
kvalitet. Det visar Svenskt Kvalitetsindex un-
dersökning av persontransportsektorn.
Taxibranschen mäts nu för fjärde gången. 
Kundnöjdheten för taxibranschen får i år 
bättre betyg än tidigare. Branschsnittet ökar 
från 71,3 enheter för 2009 till 72,7 enheter 
för 2010. Taxi Kurir och Taxi 020 ökar i kund-
nöjdhet medan resterande ligger kvar på lik-
nande nivåer som föregående år. Taxi Skåne 
är det bolag som får högst nöjdhetsbetyg.
Delbranscherna buss och tåg har ett bransch-
snitt på 71,8 respektive 53,9 enheter.
I år kan taxibranschen ta del av kundens 
bedömning av sitt taxibolag för hela taxire-
san. Undersökningen omfattar den första 
kontakten med taxiföretaget via växel eller 
internet, upphämtningen av taxibilen, själva 
resan till utvald destination samt bedömning 
av föraren och bilen. Resultaten indikerar på 
att inget taxibolag lyckas fullt ut på samtliga 
områden som går under det som benämns 
som upplevd kvalitet. Resultaten visar också 
att kunderna prioriterar olika när det gäl-
ler att bedöma kvaliteten, vilket betyder att 
några generella framgångsrecept inte finns. 
Varje taxibolag måste därför se till sina spe-
cifika kunders önskemål och behov.
Det är också möjligt att erhålla kundnöjd-
hetsbetyg på regional nivå (Stockholm, 
Göteborg och Malmö). Vid en sådan upp-
delning visar det sig att det föreligger ganska 
stora skillnader mellan bolagen vad gäller 
kundnöjdhet.

Läs mer på www.kvalitetsindex.se

Taxis prisinformation
I februari 2010 gav regeringen ett skriftligt 
utredningsuppdrag till Transportstyrelsen 
att komma med förslag till nya föreskrifter 
som skulle göra taxis prisinformation tydli-
gare och mer lättläst.
Transportstyrelsen kom strax före påsk med 
ett förslag till förändringar av prisinforma-
tionsreglerna.
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Tillsynen

Den 1 maj 2011 påbörjade polisen en ”skarp” 
tillsyn över den nya prisinformationsdeka-
len. Det är polisen som gör bedömningen 
ute på vägen.
Föreskriften anses av många vara svårtolkad, 
i vissa fall ofullständig. Eftersom Sverige är 
indelat i 21 olika (polis)län så kan det själv-
klart bli fråga om olika bedömningar vid 
tillsynen runt om i landet. 
Förbundet uppmanar taxiförarna att inte 
alltid erkänna på plats. På detta sätt får dom-
stolarna ta hand om bedömningen – och 
inte en enskild polis – så att branschen får 
en enhetlig bedömning och tolkning.

Taximiljarden
I förra årets Branschlägesrapport redovisade 
vi turerna kring ”Taximiljarden”, dvs. att 
lagstifta om en obligatorisk tömning av taxa-
metrarna till godkända tömningscentraler 
(redovisningscentraler).
Enligt Skatteverkets beräkningar undanhål-
ler taxinäringen i Sverige en miljard skat-
tekronor varje år. Om det verkligen är en 
miljard eller lite mer eller lite mindre spelar 
egentligen inte så stor roll. Förbundet kom-
mer ändå i den fortsatta diskussionen att 
utgå från att det är en miljard kronor.
Under året har det förevarit ett antal in-
terpellationsdebatter kring införandet av 
redovisningscentraler för taxibranschen.
Under den allmänna motionstiden lämna-
des sex motioner till riksdagen med krav 
om införande av obligatorisk tömning av 
taxametern till godkända redovisningscen-
traler.
Det är Svenska Taxiförbundets förhoppning 
att regeringen skyndsamt tillsätter en utre-
dare med uppgift att göra en översyn av de 
bestämmelser som reglerar taxinäringen.
Översynen ska särskilt inriktas på införande 
av obligatorisk tömning av taxametern 
till godkända beställningscentraler för att 
minska den ekonomiska brottsligheten inom 
taxinäringen.

Skatteverket förordar obligatorisk tömning 
av taxametrar

Den 4 november 2010 hemställde Skat-
teverket till regeringen om ett införande 
av obligatoriska redovisningscentraler 
(tömningscentraler) för taxametrar inom 
taxinäringen.

Skatteverket bedömer att det härigenom uppnås 
inte bara en ökad rättvisa i beskattningen utan 
det även skapas en likformighet i möjligheten att 
kontrollera företag inom taxinäringen. 
Skatteverket anser vidare att det är viktigt att vär-
na om de seriösa företagarna inom taxinäringen 
och att förutsättningar skapas med möjlighet till 
rättvis och likvärdig beskattning och konkurrens 
kan ske på lika villkor. Skatteverket bedömer att 
införandet av redovisningscentraler också ger en 
preventiv effekt inom branschen samtidigt som 
lagringen av taxameteruppgifter i en central ger 
taxiägaren större möjligheter att lämna korrekta 
uppgifter för beskattningsändamål.

Från Näringsdepartementet till 
Finansdepartementet

I början av december 2010 beslutade re-
geringen att flytta frågan om redovisnings-
centraler från Näringsdepartementet till 
Finansdepartementet. Förbundet såg detta 
som mycket positivt eftersom införandet av 
redovisningscentraler är en skattefråga och 
inte en ”taxameterfråga”.

Interpellationsdebatt om 
redovisningscentraler

I riksdagen har finansminister Anders Borg 
och Raimo Pärssinen (s) debatterat om redo-
visningscentraler. Tyvärr måste vi konstatera 
att Anders Borg har fel − en central databas 
för registrering av taxameterbesiktningar är 
absolut inte ett substitut för redovisnings-
centraler.
Utöver detta anförde finansministern ytter-
ligare två väsentliga felaktigheter.
”Man kan naturligtvis argumentera om att detta 
skulle vara integritetskränkande. Nu är det en 
fördel med tillståndsdatabasen i förhållande till 
tömningscentralerna genom att man inte samlar 
in personuppgifter utan bara belopp och färd-
sträckor”.
Så är det inte. Det var den tidigare reger-
ingens förslag 2006. Det har runnit mycket 
vatten under broarna sedan dess. Numera 
(sedan den 31 mars 2010) sparas inga (och i 
och med det överförs inga) personuppgifter 
om passagerare, kontokort etc. Det är bara 
flygbolagen, med regeringens goda minne, 
som åläggs detta sparande.
”Att ansluta sig till en beställningscentral och en 
tömningscentral är relativt kostsamt. Enligt de 
bedömningar som vi har är inträdesavgifterna på 
någonstans mellan 80.000 och 150.000 kronor. 
Sedan tillkommer en månadsavgift på 10.000 
–20.000 kronor per bil och månad”, anförde 
finansministern vidare.
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Var kommer detta påstående ifrån? Gång på 
gång har vi påtalat för regeringen att det är 
fråga om att skaffa ett GPRS-abonnemang 
(40 kr/mån?) och ett modem med SIM-kort 
till taxametern, kanske en total anslutnings-
kostnad på 1.000 kr. Till detta kommer ett 
månadsabonnemang på 250 kr – 400 kr 
(beroende på om man vill ha någon tilläggs-
tjänst (som ex.vis fakturering). 
Fristående befintliga tömningscentraler, 
som redan idag används av taxiägare som 
inte är med i en beställningscentral, finns 
över hela landet, bl.a. i Luleå, Umeå, Öst-
ersund, Sundsvall, Hudiksvall, Gävle, Lud-
vika, Borlänge, Falun, Stockholm, Västerås, 
Linköping, Skövde, Ängelholm, Vejbystrand 
och Malmö/Lund. Det finns säkert fler. Taxi-
ägaren behöver självklart inte vara med i en 
beställningscentral.

Redovisningscentraler för taxi
Svenska Taxiförbundet har under senare 
tid haft kontakter med bl.a. Finansdepar-
tementet för att klara ut de missförstånd 
som verkar föreligga kring begäran om ett 
obligatorium att tömma taxametrarna till 
godkända redovisningscentraler. Förbun-
det har också tagit tillfället i akt att utveckla 
grunderna för begäran.

Det sparas inga personuppgifter om pas-
sagerare, kontokort etc. i taxametrarna 
eller hos taxis beställningscentraler.

Tillståndshavaren (taxiägaren) behöver 
inte vara ansluten till en beställningscen-
tral för att kunna tömma sina taxameter-
uppgifter. Redan idag finns det fristående 
serviceföretag över hela landet som på 
taxiägarens initiativ lagrar taxameterupp-
gifter och i vissa fall sköter efterbehand-
ling (t.ex. kundfakturering.). 

Den viktiga skillnaden mot idag är att töm-
ningscentralerna ska vara registrerade hos 
t.ex. Skatteverket och att taxiägaren måste 
anmäla till vilken tömningscentral han 
tömmer sin taxameter. I och med detta kan 
Skatteverket få till stånd en effektiv kontroll-
verksamhet. Taxameterföreskrifterna måste 
också föreskriva att ”taxameteruppgifterna 
ska överföras till en godkänd tömningscen-
tral”.
Följande uttalande har gjorts av Håkan 
Asplund, skatterevisor och projektledare 
för Skatteverkets kontroll av taxibranschen; 
”Nu finns det regler om certifierade kassaregister 
för kontanthandeln och man har personalliggare 

på restauranger. Hoppas att det nu är dags för 
obligatoriska redovisningscentraler. En förändrad 
lagstiftning och nytt regelverk tror både vi på Skat-
teverket och Svenska Taxiförbundet är ett effektivt 
redskap att hjälpa till att få bukt på de svarta 
inkomsterna i branschen”.

Hemställan

Svenska Taxiförbundet hemställer att reger-
ingen snarast, på lämpligt sätt, tillsätter en 
verkställighetsutredning för hur ett införan-
de av obligatorisk tömning av taxametrarna 
ska genomföras.
Det är inte fråga om att inrätta en statlig 
tömningscentral, befintliga beställnings-
centraler och fristående serviceföretag ska, 
utan krångliga ackrediteringsregler, kunna 
godkännas som tömningscentraler, menar 
bl.a. Skatteverket.

Vägtrafikregistret
Tisdagen den 2 november 2010 överlämna-
de den särskilde utredaren Anders Engdahl 
betänkandet ”Transportstyrelsens databaser 
på vägtrafikområdet – integritet och effekti-
vitet” (SOU 2010:76) till statsrådet Catharina 
Elmsäter-Svärd.
Utredaren har haft i uppgift att se över la-
gen och förordningen om vägtrafikregister 
för att föreslå mer ändamålsensliga regler. 
Huvudsyftet är att förenkla, modernisera och 
effektivisera regelverket.

Återkallade körkort respektive taxiförarle-
gitimationer

Svenska Taxiförbundet, Svenska Bussbran-
schens Riksförbund och Sveriges Åkeri-
företag har begärt att få en automatisk 
återrapportering från Transportstyrelsen 
av förändringar i eller återkallelser av de 
anställdas behörigheter och av tillståndsha-
vares tillstånd. Utredaren anser emellertid 
att det inte finns tillräckliga skäl att införa 
bestämmelser som medger en automatisk 
elektronisk återrapportering av förändringar 
i eller återkallelser av förares behörigheter 
eller tillståndshavares tillstånd. Utredaren 
menar att den personliga integriteten väger 
tyngre än att säkerställa trafiksäkerheten.

Idag får branschorganisationerna per post 
kopia på varje enskilt beslut från Transport-
styrelsen avseende bland annat om tillstånd 
till yrkesmässig trafik och återkallelse av 
trafiktillstånd. Denna manuella hantering 

•

•
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med papperskopior innebär administrativa 
merkostnader för såväl myndigheten som 
för organisationerna.
Vägtrafikregisterutredningen föreslår att 
direktåtkomst inte tillåts till elektroniska 
handlingar för att komplettera, kontrollera 
medlemsregister eller göra urvalsdragning 
med hänvisning till integritetsskäl. Men upp-
giften om att en person i sin tjänsteutövning 
på ett trafikföretag innehar nödvändigt till-
stånd för att bedriva yrkesmässig trafik kan 
svårligen vara en integritetskänslig uppgift. 
Förslaget innebär att BR och Svenska Taxi-
förbundet som branschorganisationer inte 
har möjlighet att utöva en effektiv gransk-
ning av att medlemsföretagen innehar nöd-
vändiga tillstånd.

Paradox
Utredarens förslag innebär att arbetsgiva-
ren även fortsättningsvis måste ringa och 
kontrollera att varje enskild förare innehar 
giltigt körkort respektive taxiförarlegitima-
tion, inför varje enskilt körpass. Det kan inte 
vara rimligt att våra företagare måste agera 
så för att vara säkra på att följa lagen. Att 
trafikföretag av integritetsskäl förhindras att 
på ett rationellt sätt utföra de kontroller som 
lagen och arbetsgivaransvaret kräver, med 
påföljande risk att mista trafiktillståndet, 
förefaller absurt.
Det är orimligt att integritetsskäl väger 
tyngre än resenärernas säkerhet, så att en ar-
betsgivare inte automatiskt kan få besked om 
att en anställds yrkesförares körkortstillstånd 
har återkallats. Med dagens tekniska system 
är det fullt möjligt att förena integritet för 
individen med att underlätta för företagen 
att följa lagar och regler.
Å ena sidan har tillståndshavaren ett ar-
betsgivaransvar och en skyldighet att följa 
yrkestrafiklagstiftningen å andra sidan får 
tillståndshavaren inte meddelande om de 
anställdas behörigheter. Detta är oaccep-
tabelt, menar Svenska Taxiförbundet. För-
hoppningsvis kommer regering och riksdag 
att prioritera trafiksäkerheten och ändra på 
utredningens förslag i denna viktiga fråga.

Central databas för taxameterbesiktningar

Svenska Taxiförbundet tillstyrker utredning-
ens förslag om registrering av uppgifter 
från taxameterbesiktningar. Svenska Taxi-
förbundet vill dock starkt understryka det 
som nämns i utredningen att införande 
av en central databas för taxameterbesikt-
ningar inte ersätter kravet på en obligatorisk 

tömning av taxametrars ekonomidata till 
redovisningscentraler.

Utredaren om redovisningscentraler

”Regeringen har inte överlämnat frågan om redo-
visningscentraler till denna utredning. Utredaren 
anser inte heller att den frågan omfattas av ut-
redningsdirektiven (dir. 2008:53). Utredningen 
har därför inte gjort några överväganden i den 
delen.
Även om denna utredning inte omfattas av in-
förande av redovisningscentraler, yrkar Svenska 
Taxiförbundet att det snarast, på lämpligt sätt, ut-
reds hur ett sådant införande ska genomföras”.

Årets stora skattemani-
festation
Vita jobb – en förutsättning för tillväxt och 
konkurrensvillkor i Europa. Så löd rubriken 
till årets skattemanifestation som arrangera-
des av Skatteverket och Svenska Taxiförbun-
det tillsammans med andra branschorgani-
sationer och myndigheter.
Manifestationen hölls den 20 oktober 2010 
i Stockholm och samlade 138 åhörare.
Medverkande kom bl.a. från Skatteverket, 
LO, Unionen, Sveriges Byggindustrier, Sve-
riges Åkeriföretag, Svenska Taxiförbundet, 
Sveriges Tvätteriförbund, Sveriges Möbel-
transportörers förbund, SLA, GS-förbunden, 
Kommunal och Ekobrottsmyndigheten.
Skatteverkets generaldirektör Ingmar Hans-
son menade att en klar majoritet av svenska 
folket faktiskt vill göra rätt för sig. Han sa 
att branschorganisationerna är viktiga i det 
gemensamma arbetet. Närvaroliggare och 
kassaregister är exempel på några kontroll-
åtgärder som vidtagits på senare tid.
Generaldirektören presenterade en lista 
över önskade förändringar:
1. Skattedeklaration varje månad på  
 individnivå.
2. Obligatorisk tömning av taxametern  
 (redovisningscentraler).
3. Oannonserade besök från Skatte-
 verket.
4. Registrering av utländska företag i 
 Sverige.
5. Kontanta utlägg i näringsverksam-
 heten på över 10.000 kr ska inte vara  
 avdragsgilla.

Fyra branschorganisationer rapporterade 
om hur problemen med svart arbete påver-
kade konkurrenssituationen för de seriösa 
företagen i branscherna.
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Manifestationen avslutades med en pa-
neldebatt. Där deltog Pierre Schellekens, 
EU- parlamentet, Ulf Berg (m), Skatteutskot-
tet, Fredrik Olovsson (s), Skatteutskottet, 
Thomas Winskog (Svenska Taxiförbundet), 
Bo Antoni (Sveriges Byggindustrier), Sofia 
Sjöström (Sveriges Tvätteriförbund), Maria 
Hansson (Kommunal), Per-Olof Sjöö (GS-
facken) och Bengt Olsson (Unionen).
Svenska Taxiförbundet slog självklart ett 
tydligt slag för redovisningscentraler. Kon-
kurrensen måste ske på lika villkor. Ett infö-
rande av obligatorisk tömning av taxametern 
till godkända redovisningscentraler, kom-
mer inte bara att ge staten ökade intäkter av 
skatter och avgifter, menar Förbundet. 
Redovisningscentralerna håller reda på 
vem som kör taxibilen, vilket förhindrar 
svart arbete. Det är också möjligt att läsa av 
arbetstider respektive körtider. Förbundet 
fick kraftigt bifall och drog ner applåder 
från publiken.

Moderator var Elisif Elvinsdotter.

Taxis miljöarbete
Miljöpriser

Taxi Stockholm 150000 AB och Taxi 020 
AB tilldelades transportnäringens miljöpris, 
Pegasuspriset 2010.
Centerpartiets Miljöpris 2010 delades mel-
lan Taxi Stockholm 150000 AB och Taxi 
020 AB. De båda taxibolagen fick priset för 
sina insatser att minska fordonens klimat-
påverkan och fick 10.000 kronor vardera. 
Återigen ett miljöpris till taxibranschen och 
dess målmedvetna miljöarbete.
- Taxi Stockholm och Taxi 020 AB har ut-
märkt sig på ett särskilt sätt genom kraftfulla 
resultat i form av stora utsläppsreduktioner 
och inköp av enbart miljöfordon. Det två 
stora taxiföretag gör har ett stort symbol-
värde för trafiksektorn i övrigt, framhöll 
miljöminister Andreas Carlgren som of-
fentliggjorde beslutet i samband med en 
mängd aktiviteter i Kungsträdgården under 
Världsmiljödagen. 
Miljöpriset delades ut den 7 juli under 
Almedalsveckan i Visby.

Andelen miljöfordon i taxibranschen 
fortsätter att öka

Taxibranschen fortsätter att investera i for-
don som drivs med alternativa drivmedel. I 
månadsskiftet mars/april 2011 var andelen 
miljöfordon i taxibranschen för hela landet 
36,55 procent (5.695 av totalt 15.581 for-
don). En ökning från 26,97 procent sedan 
mars/april 2010.
Motsvarande andel för Stockholms län är 
56,35 procent (3.324 av totalt 5.898 fordon). 
En ökning från 43,37 procent sedan 2010.

Elfordon och elnät

Utveckling av elfordon stod i fokus när Nä-
ringsdepartementet den 17 november 2010 
deltog på ett möte i Bryssel.
Mötets syfte var att identifiera möjliga samar-
betsområden mellan EU och USA som kan 
främja utvecklingen av elfordon och dess 
koppling till elnät.
Deltagare var fordonsindustrin och dess 
underleverantörer samt aktörer inom re-
gelsystem och infrastruktur. Mötet gjordes 
inom ramen för det energiråd mellan EU 
och USA som lanserades under det svenska 
ordförandeskapet hösten 2009 och arr-
angerades av det belgiska ordförandeskapet, 
EU-kommissionen och Sverige samt USA.
Utvecklingen av elfordon och infrastruk-
turen är mycket intressant för den svenska 
taxibranschen. Branschen gör bedöm-
ningen att framtidens taxibilar företrädesvis 
kommer att drivas med el framför alternativa 
bränslen.

Blir dagens miljödieslar inte 
miljöbilar 2013?

Taxinäringen riskerar att stå med flera tusen 
relativt nyinköpta oanvändbara miljödieslar 
när regeringen genomför sin nya miljöbils-
definition den 1 januari 2013. De fordon 
som nu köps in riskerar att inte klara de 
nya gränsvärdena. Arbetet pågår i depar-
tementet men ett gränsvärde är ännu inte 
bestämt.
I samband med den Stora Transportdagen 
den 13 april 2011 förklarade miljöminister 
Andreas Carlgren att regeringen arbetar på 
en ny miljöbilsdefinition och att den nuva-
rande gränsen 120 gram CO2/km ska sänkas 
− kanske ända ner till 100 gram CO2/km?
Miljöministern har i vårbudgeten skrivit att 
regeringen samtidigt ska skärpa kraven för 
befrielse från fordonsskatt.
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− Det var väntat att regeringen skulle komma 
med en sänkning, men att komma 20 måna-
der innan är en alldeles för kort framförhåll-
ning. Det är inte acceptabelt, menar Svenska 
Taxiförbundet.
Förbundet anser att förutsättningarna för 
taxibranschen nu kan förändras radikalt. 
Det var inte så länge sedan som den senaste 
miljöklassningen kom.

Långsiktighet
Förbundet har förståelse för förändringar, 
men taxibranschen måste kunna ha en 
långsiktighet i sitt arbete. Enligt Förbundet 
riskerar nu många taxiåkare, som just köpt 
eller har beställt nya miljödieslar enligt de 
nuvarande kraven, att utestängas från verk-
samheter som kräver miljödieslar från den 
1 januari 2013.
I april 2011 fanns det omkring 600 miljö-
dieslar inregistrerade som taxifordon. För-
bundet uppskattar att ytterligare 1.000 till  
2.000 miljödieslar kan komma att inregist-
reras fram till 2013. Detta främst beroende 
på bristen av infrastruktur för alternativa 
bränslen i många delar i landet.
I början av april skrev miljöminister Andreas 
Carlgren en debattartikel i Göteborgs-Posten 
tillsammans med finansminister Anders 
Borg: ”för att ge fordonsindustrin långsiktiga 
villkor övergår vi från 2013 till en ny miljöbils-
definition som baseras på den EU-förordning som 
bilindustrin har att förhålla sig till”.
− Det planerades för en ny miljöbilsdefini-
tion redan under förra mandatperioden. 
Men vi lade ner arbetet när finanskrisen 
kom och då kände att det var orimligt att 
ytterligare belasta bilindustrin. Nu är det fi-
nansiella läget annorlunda och därför har vi 
återupptagit arbetet, säger Lennart Bodén, 
Andreas Carlgrens pressekreterare.
Lennart Bodén kan idag inte säga mer än 
att ett förslag ska komma i god tid och att 
regeringen siktar på att förslaget ska träda i 
kraft den 1 januari 2013.
Förbundet är självklart positivt till att taxi-
branschen minskar sin negativa miljöpåver-
kan. Nya regler med kort framförhållning 
får emellertid inte drabba branschen eko-
nomiskt utan att ta hänsyn till nyinköpta 
fordons användningstid.

Gröna bilister – först en 
attack mot taxinäringen 
och sedan avbön
Taxi har inte undantag från tomgångsförbu-
det. Var har Gröna Bilister fått det ifrån?
Svenska Taxiförbundet krävde Gröna Bilister 
på svar: Varifrån har ni fått uppgiften i Gröna 
Bilisters skrift ”Taxis miljöarbete − var god 
dröj” att taxi har undantag från tomgångs-
förbudet. 

Säker Grön Taxi

Förbundet är också kritiskt till den bild som 
Gröna bilister målat upp i media att Svenska 
Taxiförbundets miljöledningssystem Grön 
Taxi inte bryr sig om vilket bränsle taxin 
använder och att Svenska Taxiförbundet 
bör utvidga systemet till att ställa krav på 
miljöbilsklassade taxibilar. 
− Grön Taxi är ett miljöledningssystem. 
Precis som ISO 14001 fastställer systemet 
inte några absoluta nivåer. Dock är bräns-
leförbrukningen den mest betydande 
miljöpåverkande faktorn i en taxiverksam-
het och därmed måste den styras. För att 
framgångsrikt kunna sträva mot en ständig 
minskning t.ex. av koldioxidutsläppen inom 
ramen för Grön Taxi, måste taxiföretaget 
alltså ta hänsyn till denna vid upprättandet 
av sina miljömål. Grön Taxi är ett verktyg 
för ständig minskning av miljöpåverkan och 
inte ett miljömärke med absoluta krav, vilket 
Gröna Bilister tycks tro. Samma kritik rik-
tades mot ISO 14001 i mitten på 1990-talet 
av olika miljöorganisationer, men den dog 
ganska snabbt ut.

 

Gröna Bilister medger felaktigheter 
om taxis tomgång

”Vi, Gröna Bilister, har haft fel om undantaget 
från tomgångsregler för taxi; taxi omfattas på 
samma sätt som andra fordon.
För detta ber vi om ursäkt och hoppas på en när-
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mare dialog med Svenska Taxiförbundet såväl om 
lagkrav på taxi som om hur branschen som helhet 
kan utvecklas i miljövänlig riktning.
Det gäller exempelvis Säker Grön Taxi, som vi 
bedömer borde utvecklas för att motsvara framti-
dens miljökrav.
I grunden är Svenska Taxiförbundets och Taxi 
idags artikel naturligtvis positiv läsning ur mil-
jöperspektiv; vi försvarar inte rätten att i onödan 
stå med motorn på! 
Tack vare artikeln och webbtexten är det nu klart 
för taxibolag, åkerier och enskilda förare att lo-
kala tomgångsregler gäller fullt ut. Därtill har 
lokala projekt som Taxi Utan Tomgång i Umeå 
visat att taxi kan gå före och nästan helt skippa 
tomgången, med stora miljö- och hälsovinster och 
positiv uppmärksamhet för deltagande bolag.
Gröna Bilisters uppmärksammade taxibolagsen-
kät genomförs åter under 2011. Vi kan nu fullt 
ut uppmärksamma och belöna de taxibolag som 
helt avstår från tomgång, och ifrågasätta de som 
saknar rutiner för att säkerställa att tomgången 
inte överskrider de kommunala föreskrifterna.
Vi ser fram emot detta, gärna i samverkan med 
branschen!”
//Mattias Goldmann, Gröna Bilister

Förbundets miljö- och 
transportkvalitetsarbete
Svenska Taxiförbundet upprätthåller kravet 
på att alla medlemmar ska följa en verksam-
hetsanpassad trafiksäkerhetspolicy. Policyn 
ska minst omfatta bilbältesanvändning, has-
tighetsanpassning och nykterhet i trafiken. 
Respektive företags policy finns publicerad 
på Förbundets hemsida www.taxiforbundet.
se, under knappen ”Beställningscentraler”. 
Därutöver tillhandahåller Förbundet ett eget 
miljö- och transportkvalitetsledningssystem, 
Säker Grön Taxi. Systemet överensstämmer 
med den internationella standarden ISO 
14001. Det innehåller krav på nulägesanalys, 
miljö- och kvalitetspolicy, mätbara och kvan-
tifierbara mål, ständiga förbättringar, avvikel-
sehantering, verksamhetsstyrning, interna 
och externa revisioner samt certifiering. 
Information finns på www.taxiforbundet.se, 
klicka på knappen ”Säker Grön taxi”. Runt 
50 beställningscentraler arbetar i systemet, 
14 upprätthåller sina certifikat. 

Krav i upphandlingar

Miljö- och trafiksäkerhetsfrågorna fortsätter 
att vara viktiga inom persontransportområ-
det. De offentliga transportköparna ställer 
numera uteslutande marknadsanpassade och 
välgrundade miljö- och trafiksäkerhetskrav i 
sina upphandlingar av taxitransporter. 

Förr kunde det dyka upp krav på alternativa 
drivmedel i områden där sådana inte fanns 
att tillgå, men de flesta upphandlarna har 
idag gjort denna del av sin hemläxa innan 
upphandlingen påbörjas. Dessutom har till-
gången på fordonsgas och andra alternativa 
drivmedel ökat i och med att leverantörernas 
distributionsnät har byggts ut. Fortfarande 
är det på grund av den stora efterfrågan 
emellertid si och så med gastillgången i 
Stockholmsområdet, enligt de lokala taxi-
företagen. 
På grund av kostnadsbilden (dyrare driv-
medel och tätare serviceintervaller) har 
efterfrågan på etanoldrivna taxibilar nästan 
försvunnit. Idag är det rätt och slätt ”miljö-
fordon” (enligt miljöbilsförordningen SFS 
2009:1) som upphandlande myndighet 
oftast efterfrågar och numera finns det 
tillräckligt stora dieseldrivna bilmodeller 
som uppfyller kravet om högst 120 gram 
CO2 per kilometer. Miljöminister Andreas 
Carlgren är dock inne på att detta regelverk 
ska skärpas. En ändring som synes kunna 
komma att genomföras utan att branschen 
ges tillräckligt stor omställningstid.

Trafiksäkra	 taxitransporter	 numera	
också miljövänliga
Tillsammans med Trafikverket har Svenska 
Taxiförbundet tidigare utarbetat undervis-
ningsmaterialet ”Trafiksäkra taxitransporter 
– en argumentationshandbok”. Avsikten 
är att ge medlemsföretagen ett redskap 
för att höja trafiksäkerhetsmedvetandet i 
branschen.
Nytt för i år är att materialet har utökats med 
en miljödel. Numera heter utbildningen 
”Trafiksäkra och miljövänliga taxiresor”.
Mer om detta på annan plats i Branschlä-
gesrapporten.

Internationellt åtagande i European 
Road Safety Charter
Svenska Taxiförbundet gjorde förra året 
ett åtagande till den internationella ”Euro-
peiska trafiksäkerhetsstadgan” (European 
Road Safety Charter) innebärande att till 
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utgången av år 2013 ska 80 procent av med-
lemsföretagen ha utbildat sig med hjälp 
av utbildningsmaterialet Trafiksäkra taxit-
ransporter – en argumentationshandbok”, 
se föregående avsnitt.
Europeiska trafiksäkerhetsstadgan” är en 
europeisk deltagarplattform som tillkommit 
på initiativ från Europeiska kommissionen. 
Den har skapats för företag, föreningar, 
forskningsinstitutioner och myndigheter. 
Deltagarna lovar att vidta konkreta åtgärder 
och dela med sig av bra praxis som en del 
av lösningen på trafiksäkerhetsproblem de 
träffar på i sin dagliga verksamhet. Syftet 
med stadgan är att minska antalet dödsfall på 
vägarna. Stadgan har över 1 450 underteck-
nare. Läs mer på www.erscharter.eu/sv. 

Förbundskansliet föregår med gott 
miljöexempel
Taxiförbundets kansli är miljöcertifierat 
sedan 2002. Certifieringsrevision genomförs 
vartannat år och följer kravlistan för Grön 
Taxi. Kansliet fortsätter således att upprätt-
hålla ett giltigt certifikat. Den senaste revi-
sionen genomfördes med godkänt resultat 
i december 2010. Det förnyade certifikatet 
gäller till 2012. 

Transportstyrelsens 
tillsynsarbete
Den 1 januari 2010 tog Transportstyrelsen 
över ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn 
av den yrkesmässiga trafiken på väg. 
Transportstyrelsens övertagande har inne-
burit vissa förändringar i arbetet. De flesta 
länsstyrelserna (som tidigare hade ansvaret 
för tillståndsgivning och tillsyn av den yrkes-
mässiga trafiken på väg) hade, sedan många 
år, ett etablerat samråd mellan branscherna 
och de olika tillsynsmyndigheterna. Infor-
mationsutbytet har varit mycket viktigt och 
ledde till starka regionala nätverk med korta 
kontaktvägar som dessutom satte tryck på 
ett effektivt tillsynsarbete. Svenska Taxiför-
bundet ser det som avgörande att ett samråd 
upprätthålls, åtminstone kopplat till Trans-
portstyrelsens respektive regionkontor.

Tillsyn för konkurrens på lika villkor
Svenska Taxiförbundet har i flera år arbetat 
för en effektiv tillsyn av den taxitrafiken för 
att upprätthålla en konkurrens på lika vill-
kor. Tillsynen ska dessutom vara lika över 
hela landet.

Tillsammans med länsstyrelserna träffades 
tidigare, med jämna intervall, branschorga-
nisationerna (Buss, Taxi och Åkeri), Polisen, 
Skatteverket, Försäkringskassan, Ekobrotts-
myndigheten m.fl. i s.k. samverkans- eller 
samrådsmöten. Vid dessa möten utbyttes och 
diskuterades erfarenheter och åtgärder för 
att förbättra tillsynen.

Samverkansgrupper
Här saxar vi ur en rapport från Transportsty-
relsen sektion Stockholm, Anders Wedberg, 
och ett samverkansmöte i Linköping.
”Våren 2010 startade Transportstyrelsen en 
samverkansgrupp inom yrkestrafik i Linköping. 
I samverkansgruppen har ingått företrädare för 
Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, 
Försäkringskassan och Transportstyrelsen.
Därutöver har företrädare från bussbranschen, 
Sveriges Åkeriföretag, Svenska Transportarbe-
tarförbundet och Svenska Taxiförbundet med-
verkat.
Målet är att minska svart arbetskraft och oredovi-
sade 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.

Samverkansgruppen har arbetat på 
följande sätt:

En kontrollista för taxi och gods-buss har tagits 
fram. Denna används av polismyndigheten vid 
tillsyn på fältet av fordon och förare i yrkestrafik. 
De  ifyllda kontrollistorna skickas till Trans-
portstyrelsen. Transportstyrelsen bevakar dessa 
och skickar sedan kontrollistorna vidare till de 
samverkande myndigheterna för genomgång och 
eventuella åtgärder. 
Gruppen har samlats två gånger under 2010 
och då redovisat och informerat varandra om 
sitt arbete.

Resultat

Polismyndigheten har upprättat ett stort antal 
taxikontrollistor och kontrollerat många fordon. 
Flera förare/åkare har erhållit penningböter på 
grund av diverse brister.
Försäkringskassan har på grund av sin organi-
sation gjort en sammanställning som omfattar 
Sörmland, Västmanland och Östergötland. En 
kontrollista som skrevs av polisen i Visby i somras 
tillhörde en taxiförare från E-län som har arbetat 
trots att han uppbar hel sjukersättning. Denna 
förare har polisanmälts, har ett återbetalnings-
krav på 150.000 kr och därutöver har framtida 
utbetalningar stoppats.
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Transportstyrelsen har arbetat med att starta upp 
samverkansgruppen, kopiera och skicka ut skrivna 
kontrollistor till medverkande myndigheter samt 
granska de inkomna listorna utifrån trafiktill-
stånd och anmälda fordon. 
Sammanlagt har det inkommit 25 taxikontrol-
listor på taxiföretag som tillhör Östergötlands 
län. Tio av dessa listor har skrivits av polisen i 
Linköping-Norrköping, övriga kommer från kon-
troller på Gotland och vid Skavsta flygplats.”
Transportstyrelsen har dessvärre nu lagt 
ner samrådsgrupperna. Detta innebär att 
tillsynsarbetet blir lidande.
Bl.a. med anledning av EU:s kontrolldirektiv, 
som är riktat mot den tunga yrkestrafiken, 
har polisen runt om i landet prioriterat ner 
taxikontrollerna ute på fältet. Polisen menar 
att uppfyllandet av EU:s kontrolldirektiv tar 
mycket stora resurser i anspråk och några 
direktiv från regeringen eller Transportsty-
relsen för taxi- respektive budbilsbranschen 
föreligger inte.
Det är med stor oro och upprördhet som 
taxibranschen kan slå fast att tillsynen och 
kontrollen av taxitrafiken ute på fältet ned-
monteras och i vissa fall försvinner. Samtidigt 
ska taxiföretagen till Transportstyrelsen er-
lägga en årlig avgift på 1.200 kr för tillsynen. 
Märkligt.

Felaktiga taxameterdispenser måste 
upphöra
I ett antal beslut har Transportstyrelsen med-
delat dispens från kravet att ett taxifordon 
ska vara försett med taxameter, trots att 
kontanter hanteras.

Förbundet begär därför besked från Trans-
portstyrelsen på följande frågor.

1. Var finns författningsstödet för att med-           
dela taxameterdispenser i dessa fall?  

2. Inser Transportstyrelsen att möjlighe-
terna till effektiv uppsikt för tillsynsmyn-
digheter och domstolar försämras när en 
taxameterdispens har meddelats?  

3. Bryr sig Transportstyrelsen över huvud 
taget om den snedvridning av konkur-
rensen som uppstår när vissa företag 
befrias från att behöva investera i en 
taxameter?  

Det är många dispenser nu…

Via Trafikregistret kan Förbundet konstatera 
att dispenserna omfattar ett betydande antal 
lätta fordon i taxibranschen, cirka 800 st. Att 
i detalj granska varje enskilt dispensärende 

finns det idag inte anledning till. Med led-
ning av de ärenden vi har tagit del av kan 
vi dock på goda grunder anta att dispenser 
för ett stort antal taxiföretag/-fordon i lan-
det föreligger med likalydande utformning 
och lydelse. 
Vi har tittat närmare på några av ansök-
ningarna/besluten och kommit fram till att 
förutsättningar för dispens inte föreligger.

Vad är fel?

Regelverket angående taxameterdispens 
skärptes under 1990-talet. Från att det räckte 
med att ett taxiföretag kunde påvisa att det 
förelåg särskilda skäl  att meddela dispens 
(t.ex. för fordon vars transporter uteslutan-
de bestod av avtalsbundna skolskjutsar, där 
inga kontanter hanterades) höjdes ribban 
till att det skulle föreligga synnerliga skäl för 
dispens. Det senare är vad som gäller idag, 
se 7 kap. 2§ yrkestrafikförordningen (SFS 
1998:779.) Avsikten med att gå från särskilda 
till synnerliga skäl var naturligtvis att skärpa 
regelverket så att dispensmöjligheten skulle 
tillämpas mer restriktivt. 
I förarbetena till nuvarande yrkestrafik-
lagstiftning (Prop. 1997/98:63 sid 139) 
anges att ”Utrymmet för undantag från kravet 
på taxameter begränsas till fall då synnerliga skäl 
föreligger. Ett dispensbeslut ska gälla längst två 
år.” Vidare på sid 98 att ”Det finns emellertid 
alltjämt ett behov av en – om än restriktiv – möj-
lighet till undantag från kravet på taxameter och 
de för taxitrafik föreskrivna gula registreringsskyl-
tarna. Härmed avses t.ex. transporter i samband 
med statsbesök och liknande händelser, annan 
representation, företag som utnyttjar hyrbilar som 
ersättning eller komplettering till s.k. direktionsbi-
lar och utländska turister som efterfrågar en hyrbil 
med en språkkunnig förare och mot betalning i 
särskild ordning.”

Enbart det förhållande att taxametern inte 
behöver användas som prisberäknare är inte 
ett tillräckligt skäl för undantag. Dessutom 
krävs att betalning sker ”i särskild ordning”, 
dvs. det får inte förekomma någon betal-
ning, ”kontanthantering”, i taxibilen.

Enligt Förbundets tolkning får därför en 
taxameterdispens aldrig meddelas för 
taxifordon som används för ”blandade 
kundgrupper” t.ex. privatpersoner (som ju 
ofta betalar kontant) och andra som betalar 
mot faktura. Inte heller för sådana resenärer 
vars resa delvis betalas kontant av resenären 
och delvis ersätts mot faktura av samhället 
(färdtjänstresenärer).   
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Hos de fordon vi har undersökt förekommer 
kontanta egenavgifter. Den alltmer restrik-
tiva tillämpningen som kommer till uttryck 
i förarbetena återspeglas således inte. Detta 
invänder Förbundet starkt mot. 

Nya dispensansökningar bör prövas mer 
restriktivt 

Förbundet anser att Transportstyrelsen inte 
ska förlänga eller utfärda nya dispenser på 
grunder som inte uppfyller villkoret ”synner-
liga skäl” enligt yrkestrafikförordningen. 

Underlättar fusk

Transportstyrelsen har i dispensbesluten 
angett att ”All ersättning för sådana resor ska 
erläggas mot faktura. Om det vid sådan resa fö-
religger skyldighet att enligt lag eller genom avtal 
med uppdragsgivaren mottaga egenavgift eller 
motsvarande avgift, ska det av fakturan framgå 
mottaget belopp.”
Att manuellt gå igenom ett bokföringsmate-
rial för att kontrollera att rätt intäktsbelopp 
är registrerat (egenavgifter från färdtjänstre-
senärer) är mycket mer arbetskrävande och 
osäkert jämfört med att ”tanka ur” uppgifter 
ur en taxameter. Det är Förbundets upp-
fattning att taxiföretagets intäkter inte kan 
säkerställas/spåras på ett lika tillförlitligt vis 
i de fall Transportstyrelsen har meddelat 
taxameterdispens.

Möjligheter till kontroll minskar

Förbundet vill ha en sund konkurrens – på 
lika villkor – med utgångspunkt i gällande 
regelverk. Härvidlag är frågan om möjlighet 
till kontroll och uppföljning från myndighe-
ternas sida av fundamental betydelse. Taxa-
metern ska möjliggöra kontroller såväl ute 
på fältet av polisman/bilinspektör som, vad 
avser taxameterns ackumulerande register 
och rapporter, av Skattemyndigheten vid 
eventuell revision.

Transportstyrelsens förslag 
till avgifter

Svenska Taxiförbundet har lämnat sina 
yttranden till Näringsdepartementet och 
Transportstyrelsen över Transportstyrelsens 
framtida finansieringsmodell samt förslag 
till avgifter.
Förbundet avstyrker att tillsynen av yrkestra-
fiken ska finansieras med avgifter och anser 
istället att den ska anslagsfinansieras.
Förbundet avstyrker också de föreslagna 
höjningarna för prövning av yrkestrafiktill-
stånd och taxiförarlegitimation eftersom 

de kommer att försvåra nyetablering och 
nyrekrytering inom taxibranschen. 
Dessa frågeställningar har varit ute på remiss 
ett antal gånger i lite olika skepnader och 
Förbundets inställning har varit konsekvent 
negativ. 

Enhetlig	finansiering	av	
Transportstyrelsen
Transportstyrelsens verksamhet, när det 
gäller tillstånd, tillsyn och registerhållning, 
är från den 1 januari 2011 till största delen 
finansierad med avgifter. Detta innebär att 
Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak 
kommer att finansieras på ett enhetligt sätt 
oberoende av trafikslag.
Redan när de tidigare verksamheterna 
flyttades över till Transportstyrelsen, avise-
rades att förändringar skulle ske för att nå 
en enhetlig princip mellan vad som skulle 
finansieras med avgifter och vad som skulle 
finansieras via skatt.
- Det är positivt att vi nu får en enhetlig-
het inom transportområdet när det gäller 
betalningsansvaret för medborgares och 
företags individuella nyttjande av insatser 
från Transportstyrelsens verksamhet. Ur ett 
medborgarperspektiv innebär förslaget inga 
större skillnader mot i dag. Ur ett företagar-
perspektiv är det viktigt att tillsyn sker med 
kvalitet och tillit, säger infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd.
Såväl Svenska Taxiförbundet, Svenska Buss-
branschens Riksförbund som Sveriges Åke-
riföretag tillbakavisar Transportstyrelsens 
förslag till avgifter.

Tyvärr flera svaga upphand-
lingar i taxibranschen
Vad händer med den allmänna taxiservi-
cen efter upphandling av samhällsbetalda 
transporter?
Vem har inte hört talas om Digerdöden? 
Förvånade stod okunniga människor rådvilla 
inför pestens härjningar på medeltiden. På 
bara ett fåtal år spred sig sjukdomen från 
Asien norrut genom Europa. Den drabbade 
oräkneligt många.  Jämförelsen med vad 
som nu håller på att hända i Sverige gällande 
taxinäringen är kanske väl drastisk. Men 
något hemskt är definitivt på gång att sprida 
sig – vi kallar det för ”Taxidöden”. 
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Taxidöden började 2006 i Dalarna 

Vi skrev om taxidöden första gången i 2007 
års upplaga av denna rapport. Den min-
nesgode läsaren vet att vi återkommande 
rapporterade om läget i Dalarna i 2008, 2009 
och 2010 års rapporter. 
Taxidöden började med att trafikhuvud-
mannen Dalatrafik i 2006 års upphandling 
av färdtjänst och andra samhällsbetalda 
transporter krävde att entreprenörernas 
fordon till 100 procent skulle vara låsta för 
de upphandlande transporterna mellan 
klockan 07.00 och 17.00. Under denna tid 
gav man dock inte någon som helst garanti 
att fordonen skulle få några transporter att 
utföra. Utfördes inga transporter fick en-
treprenörerna inte något betalt. Dalatrafiks 
idé var antagligen att man skulle höja servi-
cenivån, utan att kostnaderna blev högre. 
Under tiden fordonen var uppbundna för 
Dalatrafiks räkning var de förbjudna att ut-
föra andra transporter. Dittills hade avtalen 
inte innehållit några sådana restriktioner. 
Tvärtom hade taxiföretagen kunnat dryga 
ut dagskassan med att transportera både 
privat- och företagskunder. 
Ett antal anrika taxibeställningscentraler för-
utsåg att de inte skulle kunna leva enbart på 
de transporter som Dalatrafik (eventuellt!) 
skulle förse dem med. Inte heller skulle de 
övriga uppdragen mellan kl 17.00 och 07.00 
räcka till. Företagen fann för gott att slå 
vantarna i bordet – de avvecklade. 
Taxinäringen med Förbundet i spetsen för-
fasade sig och frågade t.ex. hur folk skulle 
kunna ta sig hem efter restaurangbesök, hur 
turister skulle kunna transporteras och vad 
företagen skulle ta sig till när privattaxi lade 
ner. Vi ställde även frågan var Taxidöden 
skulle slå till härnäst?

Hur gick det i Dalarna? 

Blev det bättre och billigare service för dem 
som Dalatrafik hade fått förtroendet att ge 
service? Svaret är nej. Kostnaderna per färd-
tjänstresa ökade i flera kommuner. De färd-
tjänstberättigade var missnöjda, de var för 
hårt styrda - fick inte åka när de ville. Enligt 
polisen ökade rattfylleriet. Turistnäringen 
och de andra företagen klagade. Personal 
inom turistnäringen blev utskällda. Turis-
ter kallade Siljansbygden för u-land. Flera 
kommuner tappade placeringar i Svenskt 
Näringslivs företagsranking. Företrädare 
för Samhällsbyggnadskontoret i Rättvik ”ut-
tryckte förvåning” över hur dåligt det hade 

blivit och meddelade att man skulle ”analy-
sera läget”. Men de visste nog mer än de ville 
erkänna. Under 2008 gjorde nämligen Rätt-
viks och Leksands kommuner tillsammans 
med Dalatrafik AB ett försök att bättra på 
tillgången till taxiservice genom en olaglig 
direktupphandling av en på förhand utsedd 
entreprenör. Detta enligt ett lokalt taxifö-
retag, som omgående ansökte om rättelse i 
länsrätten. Upphandlande myndighet avbröt 
tilltaget. Istället gav man ett otillåtet lån till 
en av taxientreprenörerna för att denne 
skulle klara av trafiken. Det blev höga vågor 
i den politiska debatten efter detta. 
En hotellägare krävde i en lokaltidning att 
Dalatrafik skulle säga upp avtalet och hänvi-
sade till att så hade man gjort i Härjedalen. 
Ironiskt nog är det i Härjedalen som Taxi-
döden slog till i år. Men den har även fått 
fäste i Sörmland. Det är nu vi känner att det 
finns visst fog för att göra en liknelse med 
pesten och Digerdöden. 

Länstrafiken	i	Jämtlands	län	sprider	
Taxidöden 
Svenska Taxiförbundet har skrivit ett öp-
pet brev till de styrande i kommunen. Det 
öppna brevet ställdes till Stefan Fredriksson, 
vd Länstrafiken i Jämtlands Län, ansvariga 
för Härjedalens kommun, Gottfrid Jonsson, 
kommunalråd, Anders Häggqvist, vice kom-
munalråd samt Inger Lagerkvist, kommun-
chef. Brevet återges här i sin helhet.
Där Taxidöden har slagit till kan du inte åka 
taxi hem från restaurangen efter en trevlig kväll 
i vänners lag. Lika lite kan nyanlända turister 
transportera sig med taxi från reseknutpunkter 
till hotell och andra platser de vill besöka. Inte 
heller finns det några taxibilar för företagens 
gäster. Varför? Jo, det fåtal taxibilar som finns 
är till 100 procent avdelade att användas för 
samhällsbetalda transporter. På sådana platser 
rasar Taxidöden.
Länstrafikens i Jämtlands län upphandling av 
samhällsbetalda persontransporter (färdtjänst, 
skolskjutsar och sjukresor) i Härjedalens kommun 
vanns till sist av Centrala Buss. Upphandlande 
myndighet skriver i upphandlingsunderlaget 
om allmän taxiservice att det ”ingår ej som kri-
terium för tilldelning. Men beställaren ser det 
som en stor fördel om transportör som tilldelas 
kontrakt efter denna upphandling, har möjlighet 
att upprätthålla allmän taxiservice…”. Svenska 
Taxiförbundet (Förbundet) befarar dock att dessa 
ord inte är mer värda än pappret de skrivits på. 
Nu väntar Taxidöden.
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År 2006 genomförde Länstrafiken i Dalarna en 
upphandling om vilken det senare sades ”att den 
skulle få dessa följder hade vi ingen aning om”. 
Även på ett par andra håll i landet håller samma 
misstag på att begås. 
I Härjedalens kommun borde ni verkligen värna 
om sin lokala taxiservice så att invånare, företag 
och besöksnäring kan få goda förutsättningar att 
utvecklas. Men icke, nu skymtar det fasansfulla 
resultatet av denna upphandling. Upplägget 
har nämligen inneburit att taxiföretagen tvingas 
avisera nedläggning. Ett Dalarna i repris - att 
ni inte lär er!
Taxiföretagen i kommunen har ansvarat för 
samhällsbetalda resor de senaste fem åren. De 
sysselsätter ca 30 personer i 4 företag (i Sveg, 
Vemdalen, Funäsdalen och Lillhärdal). Ett nytt 
företag, Centrala Buss, tar nu över den samhälls-
betalda trafiken - taxi saknas. Den 19 respektive 
den 30 juni upphör avtalen för samhällsbetalda 
resor. I och med detta inträder en ny vardag för 
medborgarna. Den taxiservice som har funnits 
på olika håll försvinner. Medborgare och besöks-
näring kommer att få problem. Från att tidigare 
haft tillgång till taxiföretagens 24-timmarsöppet 
kommer sådan service att saknas. 
Taxiservice på landsbygden förutsätter nästan all-
tid kombinationen av att kunna få bedriva både 
samhällsbetalda och privata/ företagsresor. Något 
annat lönar sig inte. Här skiljer det sig markant 
mellan storstad och landsbygd. För flertalet av de 
små taxiföretagen svarar samhällsbetalda resor för 
cirka 70-90 procent av omsättningen. I Härjeda-
len, som i andra glest befolkade områden, baserar 
sig den jourverksamhet som taxiföretagarna utför 
åt sina medmänniskor i bygden på att de får dryga 
intäkterna genom samhällsbetalda transporter. 
Försvinner den ekonomiska bärigheten försvinner 
jourservicen. Så enkelt är det. 
Den nya kollektivtrafiklagen (träder ikraft den 
1 januari 2012) beskriver att ”Den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en till-
fredsställande taxiförsörjning i länet”. Den nya 
lagstiftningen borde självklart beaktas redan 
idag. Men det syns inte i underlaget för denna 
upphandling. Man kan ifrågasätta det upp-
handlingsagerande som ligger till grund för den 
uppkomna situationen - det saknas helhetssyn och 
förmåga att förstå konsekvenserna för Härjedalen. 
Om det är kommunledningen som gett direktivet 
till Länstrafiken att upphandla utifrån dessa 
premisser, ja då är det ännu allvarligare. De som 
är satta att leda kommunen inser uppenbarligen 
inte konsekvenserna av den länsvisa upphand-
lingens följder och hur förändringen slår mot de 
egna kommuninnevånarna, vilkas väl och ve 

man är satt att förvalta.
En geografiskt knuten service byggs inte upp i en 
handvändning. Om taxiservicen försvinner på 
landsbygden är den oerhört svår få tillbaka. För-
lorarna är ortsborna, den lokala besöksnäringen 
och företagen. Dessutom noterar vi från Dalarna 
ytterligare en negativ effekt av Taxidöden. Rattfyl-
leriet har ökat på orter där taxi saknas. Långa 
avstånd och få poliser får en del att välja att ta 
bilen trots alkoholkonsumtion. En annan konse-
kvens är att s.k. svarttaxi dyker upp. Med svart-
taxi följer regelmässigt annan brottslighet såsom 
rån och våldtäkter. 
Det är således inte någon vacker vision som vi 
målar upp.
Förbundet vill därför ställa följande frågor till 
Härjedalens kommun och Länstrafiken inom 
Jämtlands län:

1. Hur resonerar kommunen och Länstrafiken 
(som upphandlare) när det gäller att fortsatt 
taxiservice måste kunna säkerställas för alla 
medborgare?

2. Det nämns att det önskas att taxitrafik ska 
finns hos det företag som tecknat avtal. Tror 
ni att en till intet förpliktigande önskan räcker 
för att säkerställa taxiservice till allmänheten? 
Eller planeras garantier för detta i kommande 
avtal kring taxiservice?

3. Vem har analyserat konsekvenserna av föränd-
ringarna i en kommun som Härjedalen? 
För någon har väl gjort det, annars borde ni 
väl inte genomföra dessa förändringar?

Förbundet har i skrivande stund ännu inte 
fått frågorna besvarade.

Även Sörmland insjuknar

I Sörmland är landstinget och kommunerna 
i skrivande stund mitt uppe i en upphand-
ling av sjukresor och färdtjänst där resultatet 
kan bli pest för taxi. 
Sedan 2007 har man i Sörmland haft ett 
system med ”resursfordon” som har kunnat 
alternera mellan olika typer av uppdrag. Nu 
är det slut med det. 
Enligt villkoren i upphandlingen ska vissa 
taxifordon låsas för de samhällsbetalda 
uppdragen. Det kan innebära att om en 
av taxibeställningscentralernas bilar har 
kört upp en privat- eller företagskund till 
Arlanda flygplats och det uppkommer en 
sjukresebeställning från Karolinska sjuk-
huset i Stockholm, vilket alltså ligger på 
hemvägen, får den transporten inte utföras 
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av den hemvändande och utanför sjukhuset 
förbipasserande taxin. Istället måste ett av de 
öronmärkta fordonen skickas upp, kanske 
utan passagerare. En liten nätt resa för det 
senare fordonet på cirka 200 kilometer tur 
och retur. Någonstans i Sörmland står det en 
annan kund och väntar på en taxi – som inte 
finns. Den är på hemväg från Arlanda. Men 
hallå, hur var det nu med miljötänket? Och 
trafikhuvudmannens lagstadgade skyldighet 
att ”(…) ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i 
länet och verka för en tillfredsställande taxifö-
sörjning.”
Taxi Nyköping Oxelösund AB, Taxi 10 000 
AB och Taxi Strängnäs AB har tillskrivit 
landstingets avtalsgrupp, dvs. de som har 
konstruerat upphandlingen, och beskrivit 
hur det gick i Dalarna. Trots att de lokala 
politikerna håller med om farhågorna, finns 
det inga ambitioner från upphandlande 
myndighets sida att bromsa Taxidödståget. 
Det kommer alltså att få tuffa på även i Sörm-
land. Om det inte är möjligt att ta taxi, kan ju 
inte taxiresor bli en utgiftspost. Fiffigt, eller 
hur? Siste man släcker lyset (tyvärr får han 
eller hon nog promenera hem).

Det	finns	ändå	ljus	i	mörkret

Det är inte nattsvart överallt. Det finns själv-
klart exempel på bra upphandlingar.
Ett exempel är den upphandling som pågår i 
Västra Götaland. Den har en förhistoria som 
lovar gott för framtiden.
Under mer än ett år innan Västtrafik skulle 
sätta sig och formulera upphandlingsun-
derlaget, gjordes ett gediget grundarbete. 
Hela fjorton möten i olika konstellationer 
har genomförts för att ta fram önskemål, 
beskriva förutsättningar och framförallt 
skapa kunskap och förståelse för de kon-
sekvenser som olika upphandlingskrav för 
med sig. Västtrafik har träffat transpor-
törsråd, taxiåkare, taxiförare, BC-personal, 
kommunhandläggare, politiker etc. Ingen 
inblandad kan så här i efterhand säga att 
man inte kommit till tals och fått föra fram 
sina synpunkter.
Givetvis är det upphandlarens, i det här 
fallet Västtrafiks, egna beslut som slutligen 
styr kravspecifikation och kvalitetsnivå samt 
övriga villkor för upphandlingen. Vi kan 
konstatera att underlaget är insiktsfullt och 
byggt på de kunskaper och erfarenheter 
man tillskansat sig genom förarbetet.
Det finns naturligtvis synpunkter från olika 
håll på detaljer i det slutliga underlaget men 

i det stora hela är det ett professionellt och 
välformulerat anbudsunderlag.

Persontrafik 2010 – årets 
viktigaste persontrafik-
konferens och mässa
Tillsammans med Stockholmsmässan ar-
rangerades Persontrafik av Svensk Kol-
lektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund, 
Svenska Taxiförbundet, Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Branschföreningen Tåg-
operatörerna. Taxi, buss och den spårburna 
trafiken var nu samlade på ett ställe. Alla var 
på plats för att visa upp spännande nyheter, 
miljösmarta lösningar, teknik, säkerhet och 
mycket annat. Samarbetet mellan de olika 
trafikslagen, nytänkande och spännande 
framtidslösningar stod i centrum. 
Med ett bredare innehåll lyckades mässan 
attrahera hela kollektivtrafikbranschen.
− Vi är otroligt nöjda med årets mässa, sett till 
såväl antalet besökare, seminariedeltagare 
och utställare som till mässans innehåll.
Vårt förnyelsearbete har gett resultat och är 
en bekräftelse på att branschen efterfrågar 
ett bredare arrangemang och en gemensam 
plattform för alla som är verksamma inom 
kollektivtrafikområdet, säger Dan Ågren, 
projektledare för Persontrafik 2010.
Mässan, med seminariepass och diskus-
sioner, satte tydligt fokus på människors 
behov av att resa istället för på fordonsslaget.
Konsekvenserna av den nya kollektivtrafik-
lagen var en fråga och ett seminarium som 
intresserade många. Lokalerna blev snabbt 
fulla och seminariet fick gå i repris så att alla 
som ville fick ta del av innehållet.
Under mässans tredje och sista dag träffade 
nya infrastrukturministern Catharina Elmsä-
ter- Svärd branschen i Näringsdepartemen-
tets monter – ett initiativ som var välbesökt 
och uppskattat.

Mer än nöjda
– Det har varit tre väldigt givande mässdagar. 
Min bedömning är att både besökare och 
utställare har varit mer än nöjda med årets 
arrangemang.
Det har varit en positiv erfarenhet. Detta tar 
vi med oss när vi nu påbörjar arbetet med 
nästa Persontrafik som äger rum den 27-29 
november 2012 på Svenska Mässan i Göte-
borg, summerar Dan Ågren.
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Förbundspersonalen återfanns som monter-
bemanning, seminarievärdar eller särskilda 
bevakare av sessioner som bedömdes intres-
santa för taxibranschen. Även Förbundssty-
relsens ledamöter svarade på frågor i den 
gemensamma montern.

Utställning och seminarier

I den stora utställningen kunde besökarna 
med hjälp av orienteringskartor hitta rätt 
bland utställarna. Nu fick besökarna möj-
lighet att träffa utställarna för samtliga tre 
persontransportbranscher − ett uppskattat 
initiativ.
Efter lunch och invigning med trafikpolitisk 
debatt drog det igång i samtliga sex föreläs-
ningssalar samt även på de båda scenerna 
Bangården och Mingelytan i mässhallen.
Jerry Steen, nationell samordnare på Tra-
fikverket, föreläste om det viktiga varumär-
ket för varje taxibolag under mottot ”Sopa 
rent framför din egen dörr”

Rätt verktyg

Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet, 
redogjorde för kommande prisinformations-
system för taxi som föreslås av Transportsty-
relsen.
Thomas Winskog, Svenska Taxiförbundet, 
presenterade aktuella branschfrågor. Bland 
annat handlade det om redovisningscen-
traler, skattemanifestationen, riksdagsmo-
tioner, infrastrukturministern, Transport-
styrelsen, dubbdäcksförbud (inte bara i 
Stockholm), trängselskatter i Stockholm och 
Göteborg, taxis investering i miljöfordon, 
gymnasieskolan för taxi- och bussförare, ny 
kollektivtrafiklagstiftning (hur taxi måste 
engagera sig och agera), gränsöverskridande 
taxitrafik mot Danmark, Norge och Finland 
och vägtrafikregisterutredningen.
Lennart Hamnered presenterade förbunds-
styrelsens arbete kring den framtida organi-
sationen. 
Lennart Hamnered och Anna Grönlund, 
BR, ledde seminariet om nyhetsbevakning 
under parollen ”Vad händer i kollektivtra-
fiken?
Polisen beskrev taxiförarens arbetsmiljö och 
säkerhet med vinklingen att undvika hot, 
våld och rån. Under samma tema besvarade 
Mats Henriksson, PAN Nordic, frågan om 
taxiföretagen har rätt verktyg inför årsskif-
tet.
Lars-Ingvar Johansson, SUTI och Frogne, för-
klarade hur standardisering blir ett fördubb-

lingsverktyg. Effektivisering, lägre kostnader, 
högre intäkter och högre kvalitet. Företaget 
Doublecheck gav sina erfarenheter och me-
toder för att ”hitta Svarte-Petter”. Hur man 
vid upphandlingar kan vidta åtgärder för att 
motverka brott vid upphandlingar.

Ny kraft

Per Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskom-
missionen, höll ett lysande seminarium om 
hur upphandlingslagstiftningen fått ny kraft 
genom nya regler mot osund konkurrens.
En ny gymnasieutbildning för buss och taxi 
införs 2011. Caj Louma,Transportgruppen, 
Beata Hammarskiöld, BR:s representant i 
nationella rådet, och Anders Jonzon, taxis 
representant i nationella rådet, informerade 
om vad det utökade fordonsprogrammet 
kommer att innebära för buss- och taxi-
branschen.

Positiva Kicken

Stig Wiklund, med 20 år som mental tränare 
för både idrottare och företagare berättade 
om sina erfarenheter och gav tips under 
rubriken Positiva kicken. Det uppskattade 
seminariet inspirerade och engagerade åhö-
rarna. Stig gav många ”ord på vägen”, ”från 
bra till bäst”, ”koncentrera dig på det som 
går bra”, ”håll i – håll ut”, ”saker tar längre 
tid än man tror” och mycket mer.
Fördubblingsprojektet – från ord till hand-
ling. Här presenterades handlingsprogram-
met av Carola Gunnarsson (c), vice ordf 
Sveriges Kommuner och Landsting, Jan 
Sundling, ordf Branschföreningen Tågope-
ratörerna, Charlotte Wäreborn Schultz, vd 
Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, BR, 
och Lennart Hamnered, Svenska Taxiför-
bundet. Nu måste taxibolagen engagera sig 
och agera lokalt och regionalt. Ett matnyttigt 
seminarium för alla inom persontrafikbran-
schen.
Thomas Karlsson, Färdtjänsten Göteborg, 
presenterade den nya handboken för certi-
fiering av förare som ska ge ett bra stöd för 
utbildning av förare. Förarens kompetens 
är avgörande för hur resenären upplever 
resan.
Kunskapslyftet – att tänka i nya banor. Hur 
ska vi få branschens 60.000 medarbetare 
att tänka i nya banor? Helena Leufstadius, 
vd Styrsöbolaget, och projektledare för 
Kunskapslyftet ledde detta intressanta se-
minarium.
Seminariet ”Så genomför vi den nya kollek-
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tivtrafiklagen” med Ulf Andersson, departe-
mentssekreterare på Näringsdepartementet, 
informerade om hur den lokala och regio-
nala kollektivtrafiken från och med 2012 ska 
omregleras − och vad detta innebär för re-
senärer och branschaktörer. Seminariet var 
otroligt populärt och efterfrågat och fyllde 
lokalen till bristningsgränsen och hölls i två 
omgångar.

Eftertanke

Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kol-
lektivtrafik, redogjorde för regionala trafik-
försörjningsprogram och branschens mål att 
fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. 
Seminariet stämde till eftertanke bland de 
församlade deltagarna från alla persontra-
fikbranscherna.
Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik, 
och Henrik Dagnäs, Nobina, fyllde på med 
temat ”Så arbetar vi tillsammans i branschen 
för att få fram avtal som leder till ett ökat 
resande”.
Mer anropsstyrd trafik. Hur ersätter vi lin-
jelagd trafik med anropsstyrd trafik? Conny 
Karlsson, Kalmar Läns Trafik, gav oss några 
intressanta goda exempel.
Beställningscentralen – navet i den anrops-
styrda trafiken. Karin Borgman Remse, 
Skånetrafiken, exemplifierade kraven detta 
ställer på centralen och hur man upphand-
lar en sådan funktion.
Torleif Bramryd och Michael Johansson 
ledde oss kring miljöstrategin för den mil-
jöanpassade kollektivtrafiken.
Mats Abrahamsson, professor i logistik, och 
Helene Gunnarsson, doktor i optimerings-
lära, beskrev ”Optimerad offentlig upphand-
ling av persontransporter”. Välj själv vilket 
fordon du vill använda.
Ett annat intressant och välbesökt semi-
narium presenterade projektet Attraktiva 
stationer, som vill skapa en kollektivtrafik 
som förenklar livet. Det övergripande målet 
för projektet är att genom nöjdare resenärer 
öka kollektivtrafikresandet samt skapa ett 
välfungerande och framgångsrikt samarbete 
mellan ansvariga aktörer i stationsfrågan. 
Projektet har drivits tillsammans med 20 
aktörer i branschen däribland Svenska 
Taxiförbundet. Syftet med projektet Attrak-
tiva Stationer är att ta fram konkreta och 
framgångsrika exempel på hur vi tillsam-
mans kan samarbeta med att utveckla och 
förbättra stationen. Åtta pilotprojekt har 
varit i gång.

Integrationsfrågor

Ahmet Önal, beskrev hur den svenska ar-
betsmarknaden inom persontrafik ser ut 
från ett invandrarperspektiv. Branschen 
har haft den mesta utvecklingen avseende 
andelen utlandsfödda, nästan en 45 pro-
centig ökning. Andelen utrikesfödda inom 
persontrafiksidan är 28 procent.

Almedalsveckan 2010
Under Almedalsveckan i Visby arrangerade 
TransportNäringen i Samverkan (där Svens-
ka Taxiförbundet ingår) flera seminarier.
Spegelsalen på Clarion Wisby Hotell var fylld 
till bristningsgränsen. Över 100 åhörare 
fanns på plats när förslaget till ny kollek-
tivtrafiklag debatterades den 6 juli under 
politikerveckan i Almedalen. 
Seminariet, ”Blir det bättre eller sämre för 
resenärerna”, inleddes av Svensk Kollektiv-
trafiks vd Charlotte Wäreborn Schultz som 
presenterade arbetet som hittills skett inom 
ramarna för Partnersamverkan för en för-
dubblad kollektivtrafik, och vad branschen 
respektive staten hittills genomfört. Här re-
dogjordes också för de önskemål branschen 
har på staten framöver.
I samband med seminariet presenterades en 
undersökning som gjorts via Kollektivtrafik-
barometern som visar att marknadsandelen 
har ökat från 18 procent år 2006 till 22 
procent år 2010. 
Därefter blev statssekreterare Leif Zetter-
berg utfrågad av moderatorn Niklas Ekdahl 
om vad staten vill åstadkomma med den nya 
kollektivtrafiklagen. Zetterberg fick sedan 
sällskap av en debattpanel bestående av tre 
ledamöter i Riksdagens Trafikutskott – Karin 
Svensson Smith (mp), Lena Hallengren (s) 
samt Jan-Evert Rådhström (m).
Debatten var tidvis vass och det märktes att 
valdagen började närma sig.
De rödgröna samarbetspartierna framförde 
sitt missnöje med delar av lagens utform-
ning, exempelvis gällande marknadstillträ-
det. Allianspartierna menade att man är 
glad att branschen och regeringen varit enig 
om förslaget och att det skapar möjligheter 
för branschens företag att utveckla affärer 
utifrån resenärernas behov.
Seminariet och debatten arrangerades av 
Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbran-
schens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet 
och Branschföreningen Tågoperatörerna.
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Almedalsveckan 2011
Almedalsveckan 2011 blir minst lika intres-
sant och intensiv som föregående års. Antalet 
seminarier och besökare blir t.o.m. fler än 
under valåret 2010. Svenska Taxiförbundet 
är även i år engagerade i flera seminarier.
Måndagen den 4 juli arrangerar Svensk 
Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, 
Bussbranschens Riksförbund och Tågope-
ratörerna ”Om ett halvår skrivs historia i 
kollektivtrafiken” Medverkande är Catharina 
Elmsäter-Svärd (m), Anders Ygeman (s), 
Jan Forsberg (vd SJ AB), Maria Höglander 
(vd Länstrafiken Västerbotten), Lennart 
Hamnered (ordf Svenska Taxiförbundet), 
Anders Lundström (vd Keolis och ordf 
Bussbranschens Riksförbund), Charlotte 
Mattfolk (analytiker Connecta).
Tisdagen den 5 juli ordnar TransportGrup-
pen, Svensk Handel, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund och Svenska Taxiförbundet se-
minariet ”Vad vore turismen utan transpor-
ter?” Medverkande är Boris Lennerhov, vd 
GeKås i Ullared, Cecilia Schelin-Seidegård, 
landshövding Gotlands Län, Maria Nygren, 
TransportGruppen, och Yvonne Ingman, 
Svensk Handel.
Onsdagen den 6 juli anordnar Svenska Taxi-
förbundet tillsammans med BIL Sweden ett 
seminarium under mottot ”Vilka fordon ska 
vi köpa? Fel eller inga alls?” Medverkande 
är bl.a. Olle Hådell, Trafikverket, Bertil 
Moldén, BIL Sweden, samt representanter 
från medlemsföretag, Claes Norgren, Riks-
revisionen, och förbundsdirektör Thomas 
Winskog, Svenska Taxiförbundet.

Trafiksäkerhetsseminariet 
i Tylösand
2010 års trafiksäkerhetsseminarium i Tylö-
sand hölls den 13-15 september. Återigen 
var trafiksäkerhetsarbetare, branschorgani-
sationer, myndigheter och media väl repre-
senterade.
Människans vardag levs till stor del i trafi-
ken. Från ung till gammal görs resor både 
i tid och rum. Behov och beteende skiftar 
under ett liv i trafiken. Vad som inte skiftar 
är behovet av rörlighet och säkerhet. Hur 
skyddar man människan utan att hindra 
hennes frihet att transportera sig på det sätt 
hon behöver och vill?

Trafiksäkerheten ska till stor del fokuseras på 
människan – ett enstaka liv i trafiken har ett 
okränkbart värde. Där ligger Nollvisionens 
utmaning och det var också den röda tråden 
i årets Tylösandsseminarium.
Tylösandsseminariet sammanföll i år med 
valrörelsens slutspurt. Infrastrukturminis-
ter Åsa Torstensson (c) och trafikutskottets 
ordförande Lena Hallengren (s) fanns på 
plats för en debatt om vilken trafikpolitik 
som kommer att råda de närmaste fyra åren. 
Några reella besked fick emellertid inte se-
minariedeltagarna.
Svenska Taxiförbundet deltog aktivt i semi-
nariet under parollen ”Aktörsmätningar av 
hastighet hos yrkestrafiken visar på lyckat 
samverkansarbete”.
Ett starkt varumärke är avgörande för 
långsiktigt god lönsamhet. Fordonet är 
transportbranschens skyltfönster och has-
tighetsöverträdelser påverkar företagets och 
branschens varumärke negativt. Vägverket 
har under åren 2006-2009 mätt hastigheten 
hos yrkestrafikens lastbilar, bussar och taxi. 
Mätningarna har utförts under samma tids-
perioder och på samma sätt i hela landet och 
därefter har resultatet sammanställts.
Förra årets mätningar visar att det fortfa-
rande går fortare än tillåtet men att arbetet 
ändå har gett resultat. De företag som har 
ett långsiktigt samarbete med Trafikverket 
håller hastigheterna i högre grad än övriga 
företag som registrerats i mätningarna. Ak-
törsmätningarna fungerar som en nuläges-
analys och en uppföljningsmetod hos de 
uppmätta aktörerna i syftet att mäta, analy-
sera, förbättra och följa upp. Från taxibran-
schen deltar 10 beställningscentraler från 
Helsingborg i söder till Piteå i norr.
Medverkande från taxibranschen var Elisa-
beth Edberg, Taxi Stockholm, och Thomas 
Winskog, Svenska Taxiförbundet. Bland 
övriga medverkande fanns Mats Johansson, 
Orusttrafiken, Anna Grönlund, Svenska 
Bussbranschens Riksförbund, och Carina R 
Nilsson, Sveriges Åkeriföretag. Seminariet 
leddes av Claes Tingvall, Trafikverket.
Tylösandsseminariet arrangeras av MHF 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund i 
samarbete med Bilprovningen, Bil Sweden, 
NTF, Rikspolisstyrelsen, Trafikverket samt 
Transportstyrelsen.
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Stärk varumärket och öka lönsam-
heten	–	utbilda	taxiförarna	i	trafiksä-
kerhet och miljö

Stora taxikunder har redan börjat ställa 
krav på att taxiförare som anlitas ska ha 
genomgått utbildningen ”Trafiksäkra och 
miljövänliga taxiresor”. Därför är det hög 
tid att utbilda taxiförarna i trafiksäkerhet 
och miljö. Samtidigt stärks varumärket och 
lönsamheten ökar.
Trafikverket och Svenska Taxiförbundet har 
gemensamt tagit fram utbildningen som nu 
har uppdaterats och även fått med miljöfrå-
gorna. Det uppdaterade utbildningsmate-
rialet kan beställas genom Svenska Taxiför-
bundet. Utbildningen bygger på kopplingen 
mellan varumärke, lönsamhet och hur bra 
taxi är på att leverera en säker, trygg och 
miljövänlig tjänst för sina kunder. Ett starkt 
varumärke är avgörande för långsiktigt god 
lönsamhet. Ett taxifordon är ett skyltfönster 
gentemot såväl kunder som allmänhet och 
att taxifordonet är i bra skick och körs pro-
fessionellt, trafiksäkert och miljöanpassat är 
inte bara viktigt för passagerare och övriga 
trafikanter. 
Det handlar också om taxiföretagets anse-
ende hos befintliga och potentiella kunder. 
Vilket är oerhört viktigt i en konkurrens-
utsatt bransch liksom att betraktarna får 
en positiv bild av varumärket, vilket denna 
utbildning hjälper till med.
Tanken är att utbildningen ska kunna ge-
nomföras på tre timmar, beroende på hur 
mycket diskussioner det blir. Utbildningen 
består av tre huvudmoment: föredrag, öv-
ningar samt prov. De som klarar provet får 
ett diplom. Följande material ingår:
•	 Instruktion	för	handledare
•	 PowerPoint-presentation
•	 Manus	PowerPoint-presentation	
      för handledare
•	 Övningshäften
•	 Prov
•	 Diplom
Beställ utbildningen ”Trafiksäkra och mil-
jövänliga taxiresor”. Utbildningsmaterialet 
är kostnadsfritt.

Persontransportforum
Regeringen har tillsatt ett forum för per-
sontransporter. Forumet är ett rådgivande 
organ för utbyte av erfarenheter mellan 
regeringen och företrädare för olika sam-

hällsområden, personer med resenärs-, 
operatörs- och utvecklingsperspektiv. 
- Persontransportforum blir viktigt för att 
kommunikationerna ska utformas efter 
användarnas behov så att transportsyste-
met skapar tillgänglighet och underlättar 
vardagen för resenärerna och näringsliv 
och samtidigt blir säkert och miljöanpassat. 
Väl fungerande resor och transporter är 
nödvändiga för att samhället ska fungera 
och därmed för tillväxten, sysselsättningen 
och välfärden, liksom för vår vardag och vår 
fritid, uttryckte dåvarande infrastrukturmi-
nistern Åsa Torstensson.
Taxibranschen företräds av Sune Nyman (vd 
för Taxi Väst AB), som är en av ledamöterna 
i Persontransportforum, tillsammans med 
bl.a. Anna Grönlund från BR och Charlotte 
Wäreborn Schultz från Svensk Kollektivtra-
fik. Persontransportforum leds av infrastruk-
turministern.

Regelförenklingsarbetet
Förbundet har tidigare redogjort för reger-
ingens ”regelförenklingsarbete”. Förbundet 
har varit kritiskt mot flera delar i arbetet 
eftersom det hela tiden varit fråga om att ta 
bort regler. Regler är ju inte enbart av ondo, 
regler kan faktiskt leda till en enklare vardag 
för företagarna, varför Förbundet i stället 
förordat en inriktning mot regelförbätt-
ringar. Till den 1 juni 2010 kallade Närings-
departementet transportbranschen till ett 
fortsatt möte i arbetet. Glädjande nog kunde 
Förbundet konstatera att synsättet alltmer 
har glidit över mot regelförbättringar i stället 
för regelförenklingar.
Departementet hade upprättat en statusrap-
port över transportbranschens förslag och 
synpunkter.

Gymnasieutbildning
för buss och taxi
Till det utökade fordonsprogrammet kom-
mer det att finnas en programfördjupning 
för persontransporter.
Hela utbildningen omfattar 2.500 poäng. 
För godkänt resultat krävs 2.250 poäng. 1 
poäng motsvarar en lektionstimme.
Efter godkänd utbildning får eleven bl.a. 
B-körkort, D-behörighet och yrkeskompe-
tensbevis för buss (YKB).
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Någon egen utgång för taxitransporter finns 
inte, eftersom det inte görs någon examina-
tion för taxiförarlegitimationen på gymna-
siet. Beroende på yrkestrafiklagstiftningens 
utformning krävs det att eleven avlägger 
godkända prov hos Trafikverket. Svenska 
Taxiförbundet och TYA har till regeringen 
framfört att en ändring måste genomföras 
så att även gymnasieskolan ska få tillstånd 
till att examinera för taxiförarlegitimation. 
Förbundet förutsätter att regeringen ge-
nomfört en sådan ändring före årsskiftet 
2013/2014.

Enad bransch välkomnar ny 
kollektivtrafiklag
I förra årets branschlägesrapport beskrevs 
regeringens proposition om en ny kollektiv-
trafiklag. Riksdagen beslutade den 22 juni 
2010 att anta den nya lagen som träder i kraft 
den 1 januari 2012.
I korthet innebär den nya lagen att de nu-
varande trafikhuvudmännen ersätts av re-
gionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM). 
Dessa ska bl.a. regelbundet i ett trafikför-
sörjningsprogram fastställa mål för den re-
gionala kollektivtrafiken. De ska också fatta 
beslut om allmän trafikplikt, dvs. den trafik 
som är nödvändig för att uppfylla målen i 
trafikförsörjningsprogrammet. Denna trafik 
ska sedan upphandlas eller bedrivas som 
kommersiell trafik. Det gör det möjligt för 
buss- och taxiföretag som har trafiktillstånd 
att fritt etablera kommersiell linjetrafik. 
För taxi är det kanske främst på trafiksvaga 
linjer som sådana möjligheter kan finnas. 
Men framför allt är det i en utvecklad inte-
grerad anropsstyrd trafik, där både allmän 
och särskild kollektivtrafik ingår, som taxis 
potential finns för en utökad andel av den 
framtida kollektivtrafiken. 
Enligt lagen ska RKTM finnas i samtliga län 
eller regioner vid kommande årsskifte och 
de första trafikförsörjningsprogrammen ska 
vara klara senast den 1 oktober 2012. Dessa 
program ska tas fram i samråd med bl.a. tra-
fikföretagen. Redan vid årsskiftet är det dock 
tillåtet att starta kommersiell linjetrafik. Det 
exakta regelverket för marknadstillträde är 
ännu inte klart, liksom hur informationsplik-
ten om den bedrivna trafiken ska utformas. 
Föreskrifter om detta kommer att tas fram 
under hösten.
Även om lagen inte innehåller några abso-

luta krav på stora förändringar av kollek-
tivtrafiken, så öppnas ändå möjligheterna 
för sådana förändringar. Avgörande blir 
idérikedomen och viljan att ta initiativ hos 
trafikföretagen samt inte minst förmågan 
och modet att tänka nytt hos RKTM:s po-
litiker.
Vägledningar för framtagandet av trafikför-
sörjningsplanerna och beslut om allmän 
trafikplikt liksom förslag till regler för mark-
nadstillträde och informationsplikt har tagits 
fram inom ramen för fördubblingsarbetet. 
Sex regionala tankesmedjor har också avhål-
lits med brett deltagande från såväl bestäl-
lare som operatörer.
Läs mer på hemsidan www.fördubbling.se.
 

Fördubblingsplanen
Partnersamverkan
Den partnersamverkan som inleddes 2008 
fortsätter sitt arbete mot det övergripande 
målet att fördubbla kollektivtrafikresandet 
till år 2020 och på längre sikt fördubbla 
kollektivtrafikens marknadsandel. De sam-
verkande parterna Svenska Taxiförbundet, 
Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), 
Branschföreningen Tågoperatörerna (BT), 
Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) 
samt Svensk Kollektivtrafik kompletterades 
i slutet av 2010 med Trafikverket.

Ny organisation

En ny projektorganisation togs fram under 
hösten 2010 och började gälla 1 januari 
2011.
Samverkansforum för Partnersamverkan 
för en fördubblad kollektivtrafik träffas 1-2 
gånger per år för information och beslut på 
strategisk nivå. Det består av de sex parternas 
ordförande (eller motsvarande).
Arbetet med att genomföra Fördubblings-
planen leds av en styrgrupp bestående av 
ordförande Charlotte Wäreborn Schultz, 
Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, BR, 
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet, 
Peder Wadman, BT, Göran Roos, SKL och 
Johan Lindberg, Trafikverket. 
Styrgruppen träffas en gång per kvartal 
eller vid behov oftare, för diskussion om 
inriktningen av fördubblingsarbetet och 
uppföljning av uppnådda resultat. 
Styrgruppen beslutar årligen om uppdrags-
beskrivningar och budget för de olika pro-
jekten. 
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Projekt
Vägledande för projekten är att de bygger 
på branschens Affärsmodell med dess mål i 
olika perspektiv. Projekten ska fokusera på
•	 ökat	resande	och	marknadsandel
•	 ökad	effektivitet	i	kollektivtrafiken
•	 ökad	samhällsnytta

Resultatet av projektuppdragen ska redovi-
sas i form av en fördubblingsrapport (X2-
rapport) som ska innehålla beskrivning 
av uppdraget, nuläge, vision, värdegrund, 
syfte och avgränsningar, mål, aktiviteter, 
organisation, ekonomi/finansiering och 
uppföljning.

Projektindelning och delprojekt

Av de projekt som pågår har några delats in i 
delprojekt. Varje projekt har en tidsram satt 
då det ska avrapporteras till styrgruppen. De 
pågående projekten med delprojekt i början 
av 2011 var följande:

1. Harmonisering av definitioner och  
    begrepp 
2. Miljöprogram 
3. Program för Trygghet och Säkerhet 
    samt Tillgänglighet
    a) Program för Trygghet och Säkerhet
    b) Program för Tillgänglighet
4. Samordnade informationssystem 
    a) Neutral information
    b) Lagens krav
    c) Teknikplattform för anropsstyrd  
 trafik
5. Framtida betallösningar 
6. Regionala trafikförsörjningsprogram
    a) Trafikplikt
    b) Marknadstillträde
    c) Kollektivtrafikens Bytespunkter
    d) Samhällsnytta
7. Avtalsprocessen 
    a) Avtalsbilaga Miljökrav vid trafikupp 
 handling
    b) Avtalsbilaga Buss 2010
    c) Delprojekt Index
    d) Avtalsbilaga Specialfordon
8. Goda Exempel 
9. Kunskapslyftet 
    a) Regionala tankesmedjor
    b) FoU
    c) Breddutbildning
    d) Målstyrning
    e) Ledarutvecklingsprogram
    f) Verktyg för verksamhetsutveckling 

10. Statistikportalen 
    a) Kollektivtrafikbarometern

    b) Miljö- och fordonsdatabasen 
 FRIDA
    c) Kollektivtrafikkompassen
    d) Omvärldsportalen

11. Infrastruktur 
12. Skatter och lagar

De samverkande parterna väljer själva vilka 
projekt man vill delta i. På fördubblingspla-
nens hemsida fördubbling.se finns uppdate-
rad information om de olika projekten, bl.a. 
uppdragsbeskrivningar, förteckning över 
deltagare och de rapporter som är klara.

Projektledning

Det finns en huvudprojektledare vars upp-
drag är att 

      − samordna projektgruppernas ar- 
 bete i regelbunden kontakt/dia- 
 log med projektledarna och till- 
 sammans med dessa förbereda styr- 
 gruppsmötena två veckor före varje  
 möte.
      − med hjälp av resurser för projekt- 
 samordning, projektadministra- 
 tion/ekonomi och kommunikation  
 ge stöd och service till projekt- 
 ledarna, följa upp ekonomin i pro- 
 jekten och säkerställa interninfor- 
 mationen om arbetet i projekten  
 och uppnådda resultat.
En samordningsfunktion har till uppgift att 
biträda huvudprojektledaren och styrgrup-
pen genom att samordna arbetet i projekt-
organisationen.
Det finns också en kommunikationsgrupp 
som är direkt underställd styrgruppen och 
som ska marknadsföra branschens fördubb-
lingsarbete och uppnådda resultat så att kol-
lektivtrafiken som varumärke stärks.

Arbetet under 2010-2011
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i 
kraft den 1 januari 2012, har styrt mycket av 
det gångna årets arbete inom fördubblings-
projekten. Vägledningar för de processer 
som lagen ställer krav på, har tagits fram, 
liksom förslag till hur marknadstillträdet 
ska regleras. Regionala tankesmedjor där 
trafikförsörjningsprogram och trafikplikt 
diskuterats, har hållits på sex platser runt 
om i landet med deltagare från de olika 
samverkande branscherna.
Nationellt informationssystem, gemen-
samma betalningssystem och problemati-
ken kring kollektivtrafikens bytespunkter 
är andra ämnen som är komplicerade men 
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måste lösas om dynamiken i samspelet mel-
lan kommersiell och upphandlad kollektiv-
trafik ska fungera.
För taxi är delprojektet 4c ”Teknikplattform 
för anropsstyrd trafik”, med Anders Anders-
son från Svenska Taxiförbundet som projekt-
ledare, ett nyckelprojekt för taxis framtida 
roll inom kollektivtrafiken.
Mycket arbete har skett och sker konti-
nuerligt för att skapa en lämplig och väl 
fungerande organisation för det fortsatta 
fördubblingsarbetet. Hittills har respektive 
organisationer stått för det mesta av arbetet, 
men nu måste mycket av verksamheten flyt-
tas ut till de operativa delarna av kollektiv-
trafiken – beställarna och trafikföretagen. 
Hur denna organisation ska se ut är ännu 
inte fastställd men berörda parter kommer 
att bjudas in till diskussioner om vilken den 
bästa lösningen kan vara.
Mer och aktuell information finns på hem-
sidan fördubbling.se. 

Kunskapslyftet
Kunskap borgar för framgång
Hela fördubblingsprojektets möjlighet till 
framgång bygger på kunskap och kännedom 
både om kollektivtrafiken och dess förut-
sättningar och om vilka faktorer som styr en 
utveckling i samverkan. Projektet har från att 
vara ett kollektivtrafikprojekt mer och mer 
utvidgats till ett samhälls- och folkhälsopro-
jekt. Inte minst Trafikverkets inträde som 
aktiv partner, men också den internationella 
uppmärksamhet som bl.a. Kunskapslyftet 
medfört, visar på att projektet växer. 

Kunskapslyftet är den projektgrupp som 
ända sedan partnersamverkansarbetet in-
leddes funnits med som en paraply över allt 
som gjorts inom fördubblingsprojektet. För-
bundet är tillsammans med Bussbranschens 
Riksförbund, Svensk Kollektivtrafik och 
länstrafikbolag representerade i gruppen 
vars uppgift är att erbjuda utbildningsmöj-
ligheter i olika form och mängd i avsikt att 
öka hela branschens kunskapsnivå inom ett 
antal områden. 

IFL - ledarskapsutbildning
Stort fokus har lagts på att skapa rätt ledar-
skap hos kollektivtrafikbranschens aktörer 
och den ledarskapsutbildning som tagits 
fram tillsammans med IFL vid Handelshög-
skolan i Stockholm har blivit en succé. Om-

dömena om utbildningen har varit mycket 
positiva och deltagarna för taxibranschen 
har tagit stor plats och rönt välförtjänt 
uppmärksamhet och beröm för sina insat-
ser. Hittills har två utbildningsomgångar 
genomförts och omgång tre inleds med en 
första modul den 6-7 september 2011 på 
Balingsholm i Huddinge.  

Tankesmedjor
Från att ha planerat och genomfört såväl na-
tionell som regionala tankesmedjor för bran-
schen som helhet under 2009-10 skapade 
Kunskapslyftet, inför våren 2011, ytterligare 
sex regionala tankesmedjor. Målgruppen var 
i första hand företrädare för kommuner och 
kommande regionala kollektivtrafikmyndig-
heter men företrädare för alla aktörer inom 
kollektivtrafiken bereddes plats. Över 1.000 
personer över hela landet deltog! Utöver att 
ett antal frågeställningar belyses och lyfts 
fram är värdet av dessa sammankomster stort 
för samtliga närvarande. Den utvidgning av 
kontaktnätet som sker vid varje sådant här 
tillfälle skapar utrymme för nya tankar och 
idéer som kan omsättas till affärer i den nya 
kollektivtrafiken efter den 1 jan 2012.  En ny 
nationell tankesmedja äger rum i Stockholm 
den 27 mars 2012.

Fokusprogram
Kunskapslyftet har inför fortsättningen av 
fördubblingsprojektet definierat ett stort 
antal områden där tillgången till nya alter-
nativ för förkovran är viktig. Under rubriken 
Fokusprogram planeras en pilotomgång 
av en s.k. breddutbildning att genomföras 
under hösten 2011. Denna första omgång 
kommer att spänna över prioriterade frå-
gor som har stor inledande betydelse. De 
efterföljande Fokusprogrammen är tänkta 
att genomföras regionalt runt om i landet 
och i förlängningen innebär detta att det 
skapas ett utbud i form av olika utbildnings-
moduler som löpande ställs till förfogande 
för branschens olika aktörer. Fokusprogram-
men är i sin linda och Förbundet kommer 
att informera vidare efterhand.

Stations- och terminal-
avgifter
Stations- och terminalavgifter (bomavgifter) 
har förmodligen kommit för att stanna. Vissa 
avgifter har tillkommit för att finansiera de 
ombyggnadskostnader som terminalägaren 
har haft för att iordningsställa vettiga upp-
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ställnings- och upphämtningsplatser för 
taxi medan andra är ”biljettpriset” för att få 
tillgång till en marknad. I många fall är det 
förmodligen en blandning.
Förbundet hanterar frågorna om stations- 
och terminalavgifter utifrån ett generellt 
branschperspektiv. Det är emellertid res-
pektive taxiföretag som tecknar de enskilda 
affärsavtalen.
Förbundsstyrelsens inställning är att
•	 taxi,	liksom	övriga	trafikslag,	ska	ha	en		
 god tillgång till offentliga knutpunkter  
 och terminaler, till rimliga arbets- och  
 ekonomiska villkor,
•	 stations-	och	terminalavgifter	ska	vara		
 skäliga som ”prestation och motpresta-
 tion”,
•	 Förbundet	ska	motarbeta	avgifter	som		
 inte har egen grund.
Den första bomavgiften fick taxibranschen 
på Arlanda flygplats. Nu ser vi hur det spri-
der sig alltmer över landet. Från början var 
det för att kunna ställa högre kvalitetskrav på 
de taxiföretag som fick tillgång till de olika 
terminalerna, som bomsystem infördes. Det 
var i en avreglerad marknad inte längre 
självklart att alla aktörer skulle ha fri till-
gång till alla taxikunder även om det gällde 
stora offentliga mötesplatser som flygplatser, 
järnvägsstationer och färjeterminaler. Den 
bomavgift som man fick betala bedömdes 
nog inledningsvis vara ett tämligen anstän-
digt pris för åtkomsten till kunderna, även 
om den mentala omställningen till att betala 
för att utföra en servicetjänst ibland kändes 
lite svår för många i branschen. 
När de första bomavgifterna kom bakades de 
in i priset för taxiresan och särredovisades 
inte för resenärerna. Det fanns redan då de 
som tyckte att resenärerna borde informeras 
om att det var terminalägarnas avgifter som 
var orsaken till en del av taxis prishöjningar, 
men så blev det inte i de flesta fall.
En effekt har blivit att flera taxiföretag nu 
valt att särredovisa bomavgifterna för kun-
den och tar ut dem genom en extra avgift 
istället för att ”baka in” dem i priset.
Hur reagerar då resenären (kunden) på de 
extra avgifterna? När det gäller de kunder 
som åker återkommande är det sannolikt 
inget stort problem. De förstår säkert att 
det inte är taxiföraren som försöker lura 
dem på ett antal kronor. Ett större problem 
är det för sällanresenären och de turister 
och utländska affärsmän som använder 

taxi. Associationer till hur man blivit lurade 
i andra länder då taxametern plötsligt hop-
par till ligger nära till hands. Det kan bli ett 
dilemma för den enskilde taxiförarens som 
ska försöka förklara den extra avgiften. Även 
om terminalägaren inte har det formella 
ansvaret för att informera taxis kunder om 
avgifterna, vore det bra om man valde att 
göra det på tydliga anslag.
Det finns förståelse för att man betalar en 
rimlig avgift för bra system som ger vettiga 
förutsättningar för alla parter. Däremot 
synes Swedavias (Europarks) avgift för att 
taxiföraren möter förbeställda kunder vid 
tullfiltret på Arlanda, helt sakna relevans. 
Det automatsystem man diskuterat om att 
införa på Stockholms Central synes inte hel-
ler relevant, det verkar huvudsakligen vara 
ägnat åt att berika innovatören.
Det finns också ett annat sätt se till stations- 
och terminalavgifter. Hur mycket är det 
värt för terminalägaren att få professionella 
taxiföretag att ta ansvar för att resenärer kan 
ta sig till och från terminalerna med trans-
porter av hög kvalitet.

Terminalavgifter på Swedavias 
flygplatser
Från den 3 januari 2011 har Swedavia och 
Europark infört nya terminalavgifter på 
Arlanda flygplats terminal 5 för förbeställda 
taxibilar.
Om kunden som förbeställt en taxi vill bli 
mött av en förare med namnskylt vid tullfil-
tret får taxiföretaget betala en extra avgift, 
25 kr, för denna manöver. Vilka kostnader 
har Swedavia respektive Europark för detta? 
Jo, Europark erhåller 75 öre för sina kostna-
der att administrera behörighetshandlingar. 
Återstående 24 kr 25 öre lägger Swedavia 
beslag på till en fond för framtida miljöåtgär-
der. Det är tveksamt om denna extra avgift 
är relevant. Det får inte bli ett nytt ”Malmö 
Airport” (se sidan 28).
Även om Swedavia inte har det formella 
ansvaret för att informera taxis kunder om 
avgifterna kanske det vore bra om man valde 
att göra det på tydliga anslag.

Uppsala Taxi anmäler Europark
Uppsala Taxi har anmält Europark till 
Konkurrensverket. Uppsala Taxi (och flera 
andra) tycker att Europark missbrukar sin 
ställning vid Arlanda när de oskäligt höjer 
en avgift för taxibilarna. Europark sköter på 
uppdrag av Swedavia, parkeringen och diri-



28

geringen av taxibilar på Arlanda. För Upp-
sala Taxi har det tidigare kostat 35 kronor ex-
klusive moms för att få parkera taxibilen och 
hämta resenären i ankomsthallen. Nu skulle 
denna avgift höjas med 50 kronor, ”utan att 
Europark har haft några ökade kostnader 
eller något merarbete”, skriver Uppsala Taxi 
i sin anmälan till Konkurrensverket.

Malmö Airport sviker löften 
till taxibranschen
Återigen är ett passande ord för att sam-
manfatta det som hänt kring det sedan länge 
planerade ”Angöringsprojektet Malmö 
Airport”. Under årens lopp har vid flera till-
fällen flygplatsledningens löften om föränd-
ringar i angöringsfilerna nått taxibranschen 
för att sedan rinna ut i sanden.
Under hösten 2008 väcktes förhoppning-
arna åter till liv och en tydlig ledning av 
ett förändringsprojekt kom till stånd. Pla-
nerna skissades upp för en förändring och 
modernisering och samrådsmöten gjorde 
att taxibranschen kunde blicka framåt 
med tillförsikt. Processen gick så långt att 
flygplatsledningen beslutade om en höjd 
angöringsavgift för taxiföretagen med den 
planerade ombyggnaden som det huvudsak-
liga skälet. En höjning som taxibranschen 
godtog. Förbättringsarbetet skulle ju påbör-
jas under det första halvåret 2009. 
Trots uttalade löften har branschen nåtts 
av farhågor att Swedavia, av ekonomiska 
skäl skulle bli tvunget att skrinlägga vissa 
framtidsplaner. Flygplatsledningen har dock 
betonat att aktuella besparingsåtgärder inte 
skulle omfatta ”Angöringsprojektet Malmö 
Airport”. 
Taxibranschen har under hela 2009 upplevt 
att projektstarten successivt har skjutits på 
framtiden och under våren 2010 har det 
varit helt tyst från flygplatsens sida. Svenska 
Taxiförbundet har agerat i frågan och i slutet 
av maj meddelades via e-post de taxiföretag 
som ingår i samrådsgruppen för projektet att 
angöringsprojektet nu skjuts på framtiden. 
På obestämd tid. Skälen som anges är de 
tuffa omständigheter som flygbranschen le-
ver under och som en avgörande orsak anges 
det vittomtalade askmolnet från Island. 
Svenska Taxiförbundet har krävt en dialog 
om den uppkomna situationen. Framför 
allt med tanke på den avgiftshöjning som 
genomförts. Pengar som använts till an-

nat? Malmö Airport återkommer enligt 
uppgift till Svenska Taxiförbundet i slutet 
av augusti.
Swedavias agerande är helt oacceptabelt. 
Hur kan Swedavia använda öronmärkta av-
gifter, intäkter, för andra ändamål än för de 
överenskomna ombyggnadsarbetena.

Avtalet klart om gränstaxi 
med Norge
Äntligen. Svenska Taxiförbundet har i flera 
år enträget arbetat för att de nordiska län-
derna ska få bedriva gränsöverskridande 
taxitrafik.
Nu finns det ett avtal om gränsöverskridande 
taxitrafik mellan Sverige och Danmark 
respektive Sverige och Norge. Nu väntar 
vi också på ett avtal mellan Sverige och 
Finland.
Sveriges dåvarande infrastrukturminister 
Åsa Torstensson och Norges samfärdsel-
minister Magnhild Meltveit Kleppa under-
tecknade överenskommelsen mellan de två 
länderna den 7 september 2010.
Detta innebär att en svensk taxi helt lagligt 
får köra passagerare över till Norge. Under 
förutsättning att transporten är beställd 
får också svensk taxi köra passagerare från 
Norge till Sverige. Samtidigt finns ett antal 
villkor om taxameteranvändning och doku-
mentation som måste uppfyllas.
Avtalet undertecknades i Sälen. För taxi i 
Sälen är avtalet oerhört viktigt, med alla be-
sökare utifrån och de två stora turistmagne-
terna Sälen och Trysil som kommer varandra 
allt närmare.

Fler kvinnliga förare till 
taxibranschen
I taxibranschen råder det akut brist på taxi-
förare. Taxi är en mansdominerad bransch 
men allt fler kvinnor söker sig dit. Störst är 
ökningen ute i landet – i storstäderna går ut-
vecklingen i snigelfart. Fler och fler kvinnor 
sätter sig bakom ratten för att tjäna pengar. 
De senaste två åren har närmare 900 kvinnor 
skaffat sig taxiförarlegitimation. 
– Kvinnor tror att det här är ett farligt yrke. 
Men jag är mer rädd för att gå ner i tun-
nelbanan på natten än att sätta mig i taxin, 
säger Katrin Götlund som har kört taxi i 
Stockholm i 28 år.
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Den sista juni 2010 fanns det 10.407 kvinnor 
med taxiförarlegitimation i Sverige, 898 fler 
är 2007. 
Ju längre bort från storstäderna man kom-
mer, desto lättare är det att få kvinnliga 
förare. Det finns en spridd uppfattning att 
taxiförare i storstäderna utsätts för hot och 
våld. Det stämmer visserligen inte med verk-
ligheten, men det är så många utomstående 
upplever det.

Arbetsförmedlingen
Svenska Taxiförbundet har påbörjat ett 
samarbete med Arbetsförmedlingen (Af). 
Avsikten är att förmedla personer med 
körkort och taxiförarlegitimation. Kon-
taktpersonerna på Arbetsförmedlingen är 
kunniga och intresserade förmedlare, som 
anvisar kunniga och intresserade personer 
till taxiföraryrket.
I Uppsala finns en arbetsmarknadsutbild-
ning till taxiförare. I utbildningen ingår bl.a. 
färdtjänst och skolskjutsar. Utbildningen, 
som fungerar bra, genomförs tillsammans 
med lokala taxiföretag.
I riket finns c:a 60.000 taxiförarlegitima-
tioner utfärdade. En taxiförarlegitimation 
måste förnyas inom 10 år.
Det finns mellan 25.000 och 28.000 aktiva 
taxiförare, 7.200 aktiva taxiföretag (de flesta 
enbilsföretagare) med drygt 15.000 taxifor-
don.
Rekryteringsbehovet av taxiförare i landet 
varierar. I storstäderna finns det största be-
hovet, bl.a. av deltidsförare under veckohel-
gerna. Men även utanför de större tätorterna 
finns ett rekryteringsbehov och då oftast av 
heltidsförare.
Beställningscentralerna är ”naven” inom 
taxibranschen och ofta är det dessa som 
rekryterar. Rutinerna för taxiförarna skiljer 
sig från central till central och taxiförarna 
måste fortbildas.
En taxiförare måste ha haft B-körkort i 
minst två år och vara 21 år och inneha taxi-
förarlegitimation. För taxiförarlegitimation 
krävs såväl ett godkänt teoriprov respektive 
körprov hos Trafikverket.
Vad gäller pensionsavgångarna så avviker 
taxibranschen från andra branscher efter-
som många fortsätter att köra taxi efter 65 
år ålder, särskilt enbilsföretagarna.
Gymnasiereformen GY 11 innebär att nya 

taxiförare examineras först år 2014. Taxi-
branschen i Stockholm har en egen utbild-
ning genom Taxiskolan i Hägersten.
Af är ingen naturlig rekryteringspartner 
för taxibranschen, förtroendet för Af är 
kanske inte är så stort, utan oftast är ”själv 
bäste dräng” för taxiägarna som dessutom 
kan behöva utveckla sin kunskap att vara 
arbetsgivare.
Af erbjuder rekryterings- respektive yrkes-
träffar för arbetsgivare och arbetssökande.
Det finns sannolikt ett stort behov av att Af 
och Svenska Taxiförbundet organiserar och 
bygger upp ett nära samarbete för förarre-
krytering.

Hot och våld mot taxiförare 
minskar
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljö-
nämnd (TYA) menar att deras senaste un-
dersökning visar att de mest drabbade av hot 
och våld är unga taxiförare med invandrar-
bakgrund som arbetar i storstadsområdena. 
De anses vara mer utsatta än sina kollegor 
utan invandrarbakgrund. De är också mer 
utsatta för kränkande ord från kunder. 

Mer än hälften av taxiförarna efterfrågar 
utbildning i att bemöta hotfulla eller drog-
påverkade personer för att komma tillrätta 
med problemen. Detta ligger även högt upp 
på TYA:s lista över åtgärder som behövs för 
att få en tryggare arbetsmiljö för förarna.
Trots att alltför många drabbas av hot och 
våld i sin yrkesutövning verkar ändå situatio-
nen vara på väg åt rätt håll. Jämfört med för 
tio år sedan är antalet incidenter av hot och 
våld nämligen betydligt färre idag.
TYA lyfter fram fyra faktorer för ökad trygg-
het.
1. Skyddskamera i fordonet.
2. Kunskap att bemöta hotfulla och våld
    samma passagerare.
3. Taxiförare är trafiktjänstemän.
4. Fungerande nöd- och larmsystem.
Mer information finns på TYA:s hemsida
www.tya.se.
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Taxirån
Under 2010 ökade antalet taxirån något 
jämfört med de två närmast föregående åren 
men den långsiktigt sjunkande trend, som 
pågått sedan år 2000, fortsätter. 
Jämfört med 2009 ökade taxirånen i hela 
landet med 12 procent, från 68 till 76 st. 
Antalet taxirån där skjutvapen använts ökade 
med 8 procent, från 12 till 13 st.
I Stockholms län var ökningen 10 procent, 
från 29 till 32 taxirån, och i övriga landet 
en ökning med 13 procent, från 39 till 44 
taxirån.

Under de fyra första månaderna 2011 har 
glädjande nog antalet rån nästan halverats 
jämfört med motsvarande tid 2010, från 36 
till 20 st.
I BRÅ:s statistik görs ibland vissa förändring-
ar från de första preliminära siffrorna. Dessa 
förändringar är inte korrigerade historiskt i 
diagrammet nedan. 

Diagram Taxirån (Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ)

Taxirån 
Under 2010 ökade antalet taxirån något jämfört med de två närmast 
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Jämfört med 2009 ökade taxirånen i hela landet med 12 procent, från 68 till 
76 st. Antalet taxirån där skjutvapen använts ökade med 8 procent, från 12 
till 13 st. 
I Stockholms län var ökningen 10 procent, från 29 till 32 taxirån, och i övriga 
landet en ökning med 13 procent, från 39 till 44 taxirån. 
Under de fyra första månaderna 2011 har antalet rån nästan halverats 
jämfört med motsvarande tid 2010, från 36 till 20 st. 
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siffrorna. Dessa förändringar är inte korrigerade historiskt i diagrammet 
nedan. 
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Polisen varnar
Åk inte med svarttaxi
Svarttaxi har ingenting med ”Taxi” att göra. 
Svarttaxi är en brottslig företeelse, som kan ge 
penningböter eller fängelse i högst ett år.
Borås. Kvinnan tog svarttaxi från krogen – 
utsattes för dubbel våldtäkt.
Umeå. Svarttaxiåkandet ökar i länet, enligt 
polisen i Västerbotten.
Karlstad. Svarttaxiförare sexofredade kund. 
En svarttaxiförare har dömts för otillåten 
taxitrafik, 80 timmars samhällstjänst och 
skadestånd på drygt 20.000 kronor, för att 
han bland annat sexofredat en kvinnlig 
kund. Åklagaren ville ha mannen fälld för 
våldtäktsförsök.
Skellefteå. Två män i 25-årsåldern åtalas för att 
ha kört svarttaxi.
Söderhamn. Den organiserade svarta taxi-
verksamheten växer. Både taxibolagen och 
polisen får indikationer om att allt fler väljer 
ett farligt färdmedel hem från krogkvällen. 
”Det är som rysk roulette”. - Svarttaxi är mer 
organiserat än den lagliga taxin, påstår en 
anonym privatperson.
Hässleholm. Nu varnar polisen. Rån och miss-
handel i svarttaxi. Sätt dig inte i en svarttaxi! 
Uppmaningen kommer från polisen
Det är några av de rubriker vi kunnat ta del 
av i massmedia under året.  Svarttaxiverksam-
heten har ofta koppling till andra våldsbrott. 
Stöd inte brottslingarna, riskera inte din egen hälsa 
– åk inte svarttaxi, åk aldrig svarttaxi.
Den som uppsåtligen driver yrkesmässig trafik 
utan tillstånd enligt yrkestrafiklagen, döms 
för olaga yrkesmässig trafik till böter eller 
fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen utan tillstånd till taxitra-
fik utför en persontransport med personbil 
eller lätt lastbil mot ersättning efter erbju-
dande om körning till allmänheten döms 
enligt yrkestrafiklagen (om gärningen inte 
är straffbar enligt föregående stycke) för otil-
låten taxitrafik till böter. 
Det borde således vara ganska enkelt för varje 
enskild polisman att utfärda böter för otillå-
ten taxitrafik. Det ansåg i alla fall utredningen 
som föregick tillägget i yrkestrafiklagen.
Detta innebär att Agneta Nyström, kriminal-
kommissarie i Hässleholm, tillsammans med 
många poliskollegor har fel! Polisen behöver 
inte bevisa att det verkligen handlar om flera 
körningar.
Saxat ur lokaltidningen.se den 29 januari 
2011: 
”Agneta Nyström, kriminalkommissarie, 
svarar att polisen inte har de resurser som 
krävs för att få en sådan bevisbörda att brott 
kan styrkas.
-Det räcker inte med att avslöja en enda kör-
ning. Vi måste kunna bevisa att det verkligen 
handlar om flera körningar. Och sådant 
kräver resurser.”
Som sagt, Agneta Nyström har fel och är 
dåligt påläst. Hon känner tydligen inte till 
att det fr.o.m. den 1 juli 2006 finns en ny 
bestämmelse om olaglig taxitrafik (svarttaxi). 
En bestämmelse som ska underlätta för poli-
sen så att det räcker med att avslöja en enda 
körning. Polisen behöver inte bevisa att det 
handlar om flera körningar. 
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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 privatresor.

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 hur priserna för-
ändras i relation till kostnaderna.
SCB:s statistik över taxipriserna är beräknade 
inklusive moms. Vi har valt att visa taxipri-
serna även exklusive moms.

KPI visar på en svag ökning mellan 2006 och 
2008, en kort nedgång kvartal 1 2009 men 
har därefter legat i stort sett stilla. Taxiindex 
som speglar taxiföretagens specifika kost-
nader har fortsatt att öka och gapet mellan 
Taxiindex och KPI har vidgats under de se-
naste tio åren. Detta betyder att de ingående 
kostnadskomponenterna för taxiföretagen 
har ökat mer än de allmänna kostnader som 
ingår i KPI. Vi kan dessutom konstatera att 
taxipriserna fortsätter att öka snabbare än 
Taxiindex.
 

Diagram 1 (Källa: Statistiska centralbyrån)
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Prisutvecklingen
Diagram 1 visar jämförelsen mellan utvecklingen av Konsumentprisindex (KPI), 
Taxiindex och Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över priset för privata 
taxitransporter. 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 hur priserna 
förändras i relation till kostnaderna.
SCB:s statistik över taxipriserna är beräknade inklusive moms. Vi har valt att visa 
taxipriserna även exklusive moms.
KPI visar på en svag ökning mellan 2006 och 2008, en kort nedgång kvartal 1 2009 
men har därefter legat i stort sett stilla. Taxiindex som speglar taxiföretagens 
specifika kostnader har fortsatt att öka och gapet mellan Taxiindex och KPI har 
vidgats under de senaste tio åren. Detta betyder att de ingående 
kostnadskomponenterna för taxiföretagen har ökat mer än de allmänna kostnader 
som ingår i KPI. Vi kan dessutom konstatera att taxipriserna fortsätter att öka 
snabbare än Taxiindex.

Diagram 1 (Källa: Statistiska centralbyrån)
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Taxitillstånd och taxibilar
Relationen mellan tillstånds- och taxibilsut-
vecklingen framgår av diagram 2.

Staplarna visar antalet tillstånd, där vi mel-
lan 1996 och 2007 kunde avläsa såväl totala 
antalet tillståndshavare som de som är aktiva, 
dvs. de som har minst en taxibil anmäld på 
trafiktillståndet. Från och med 2008 får vi 
endast uppgift om aktiva tillståndshavare. 
Förhållandet innebär att vi i vår statistik inte 
längre kan redovisa den restpost om cirka 
700 tillståndshavare som saknar anmälda 
taxibilar och som efterhand blir föremål för 
s.k. administrativa återkallelser.

Linjen visar antalet taxibilar, 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 7.164, en minsk-
ning med nästan 20 procent. Antalet taxibi-
lar sjönk från 14.558 till 14.034 mellan åren 

1996 och 2005, härefter har det ökat igen 
och första kvartalet 2011 fanns det 15.581 
taxibilar. Det innebär att antalet taxibilar 
per aktiv tillståndshavare ökat från 1,63 år 
1991 till 2,17 år 2011.

Från1996 har antalet aktiva tillståndshavare 
minskat varje år, med ett marginellt avbrott 
2007. För 2011 är läget oförändrat. jämfört 
med 2010. Däremot fortsätter ökningen av 
antalet taxibilar som under de senaste två 
åren ökat med 480 st. Genom att antalet 
taxibilar ökat och antalet tillståndshavare 
minskat fortsätter förskjutningen mot större 
företag. 

När Transportstyrelsen redovisar officiell 
statistik om tillståndshavare så grundas den 
på totalt antal medan vår statistik bygger på 
de aktiva tillståndshavarna. Vi anser att den 
mest relevanta uppgiften är att utgå från de 
aktiva som har taxibilar i trafik.

Diagram 2 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Företagsstruktur

Diagram 2 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)
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Företagsstruktur

Tabell 1 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Diagram 2 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Företagsstruktur

Antal taxiföretag fördelat på företagsform
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Diagram 3 visar andelen för respektive före-
tagsform inom taxibranschen.

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

Enskilda näringsidkare 5.124 (5.252), aktie-
bolag 1.829 (1.706), handelsbolag 193 (194), 
ekonomiska föreningar 9 (10), kommuner/
landsting 6 (6), utländska företag 3 (3). 
Förra årets uppgifter inom parentes.

De redan etablerade taxiföretagen – framför 
allt i storstäderna – skaffar allt fler bilar. 

Enbilsföretagen fortsätter att minska från 
4.976 till 4.885, en minskning med 91 
företag.

Antalet taxiföretag som har fler än 20 taxibi-
lar är nu 50 st. De största företagen fortsätter 
att växa. Det största taxiföretaget i landet har 
nu 178 taxibilar. En intressant iakttagelse är 
att i segmentet 3-5 fordon så ökar antalet 
med 46 företag från att de senaste åren legat 
stilla eller rentav minskat något.

Diagram 3 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Diagram 4  (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

 

AB
25,53%

Annat 0,25%

HB/KB
2,69%

Fysisk person, 71,52%

Andel företagsformer, hela landet

 

 

Företagsstorlek

3 - 5 bilar, 854 st

> 20 bilar, 50 st 

11 - 20 bilar, 112 st

6 - 10 bilar, 307 st

2 bilar, 956 st

1 bil, 4 885 st
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Taxibilar
Under det senaste året har det i hela landet 
skett en ökning med 480 taxibilar till 15.581 
st. (diagram 5). Den största ökningen har 
skett i Stockholms län med 285 taxibilar. 
I övriga län är det mindre differenser mot 
föregående år.

Intressant att uppmärksamma är att totala 
antalet taxibilar, som i år uppgår till 15.581, 
är det högsta någonsin.

Diagram 5 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Tabell 2 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Diagram 5 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Antalet taxibilar per 1.000 invånare sjönk stadigt under många år (diagram 6). Vi ser 
en viss ökning 2011 jämfört med den relativt stabila nivån 2007 – 2010. Det finns 
dock mycket stora regionala skillnader, som inte enbart kan förklaras av 
befolkningsunderlaget.

Diagram 6 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Tabell 3 redovisar antalet taxibilar per län i relation till befolkningstalet 1990 
respektive 2011.

Med en koppling av antalet taxibilar till antalet invånare ges en bättre bild av 
taxis etableringssituation (”taxitätheten”). Tillsammans 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 
över 

Företagsstorlek 1 2 3 - 5 6 - 10

Mars 1996 6 042 1 507 907 135

Mars 1997 6 308 1 495 926 141

Mars 1998 6 186 1490 901 154

Mars 1999 6 149 1404 878 172

Mars 2000 6 103 1386 860 189

Mars 2001 6 146 1 252 859 194

Mars 2002 6 019 1 266 822 198

Mars 2003 5 860 1 207 820 212

Mars 2004 5 635 1 187 826 227

Mars 2005 5 513 1 173 792 223

Mars 2006 5 455 1 132 775 234

Mars 2007 5 391 1 134 833 246

Mars 2008 5 335 1 055 837 264

Mars 2009 5 115 1 006 831 273

Mars 2010 4 976 957 808 286

Mars 2011 4 885 956 854 307

11 - 20 > 20

33 8

43 12

41 17

53 15

55 18

50 20

53 20

51 21

59 23

71 18

82 24

76 30

69 41

83 46

92 52

112 50

Från Trafikregistret har vi hämtat uppgifter 
om åldersfördelningen bland de fysiska per-
soner som är tillståndshavare för taxitrafik. 
Bland dessa kan vi konstatera att landets 

äldste taxitillståndshavare är 89 år, den 
yngste är 22 år. Genomsnittsåldern baserat 
på hela urvalet fysiska personer är 49,7 år 
(49,3).



37

Antalet taxibilar per 1.000 
invånare sjönk stadigt un-
der många år (diagram 6). 
Vi ser en viss ökning 2011 
jämfört med den relativt 
stabila nivån 2007 – 2010. 
Det finns dock mycket stora 
regionala skillnader, som 
inte enbart kan förklaras av 
befolkningsunderlaget.

Tabell 3 redovisar antalet taxibilar per län i 
relation till befolkningstalet 1990 respektive 
2011.

Med en koppling av antalet taxibilar 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 taxibi-
lar i Stockholms län har ökat med över 53 
procent och i Skåne med nästan 55 procent 
sedan avregleringen 1990. Den största minsk-
ningen har skett i Kronobergs län med över 
40 procent.

Tabell 3 (Källa:Trafikregistret per den 31 mars 2010; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Diagram 6 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Diagram 5 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Antalet taxibilar per 1.000 invånare sjönk stadigt under många år (diagram 6). Vi ser 
en viss ökning 2011 jämfört med den relativt stabila nivån 2007 – 2010. Det finns 
dock mycket stora regionala skillnader, som inte enbart kan förklaras av 
befolkningsunderlaget.

Diagram 6 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Tabell 3 redovisar antalet taxibilar per län i relation till befolkningstalet 1990 
respektive 2011.

Med en koppling av antalet taxibilar till antalet invånare ges en bättre bild av 
taxis etableringssituation (”taxitätheten”). Tillsammans 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 
över 

53 procent och i Skåne med nästan 55 procent sedan avregleringen 1990. 
Den största minskningen har skett i Kronobergs län med över 40 procent.

Tabell 3 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011; Statistiska Centralbyrån, invånaruppgifter)

Taxibilsflottan
Av det totala taxibilsbeståndet (15.581) utgör cirka 88 procent (13.672) taxibilar 
med registreringsdatum 2006 och senare. Det är alltså väldigt få bilar i trafik som är 
äldre än fem år. Diagram 7 och tabell 4 visar taxibilsbeståndet fördelat på 
registreringsår och drivmedelstyp. 
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Taxibilsflottan
Av det totala taxibilsbeståndet (15.581) 
utgör cirka 88 procent (13.672) taxibilar 
med registreringsdatum 2006 och senare. 
Det är alltså väldigt få bilar i trafik som är 

äldre än fem år. Diagram 7 och tabell 4 visar 
taxibilsbeståndet fördelat på registreringsår 
och drivmedelstyp. 

Tabell 4 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Diagram 7 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Diagram 7 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Tabell 4 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Taxibilar – drivmedel (hela landet)

Diagram 8 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Andelen miljöbilar ökar kraftigt (tabell 6). 2004 var andelen taxibilar som körs på 
alternativa bränslen 2 procent, 2011 är den nästan 33 procent. Ökningen av antalet 
miljöbilar drivs i första hand av att taxiföretagen i allt större utsträckning arbetar 
efter en miljöpolicy. Många taxiföretag tar kraftfulla beslut som innebär att de 
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Taxibilar – drivmedel  
(hela landet)
Andelen miljöbilar ökar kraftigt (tabell 6). 
2004 var andelen taxibilar som körs på al-
ternativa bränslen 2 procent, 2011 är den 
nästan 33 procent. Ökningen av antalet 
miljöbilar drivs i första hand av att taxiföre-
tagen i allt större utsträckning arbetar efter 
en miljöpolicy. 

Många 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 miljö- 

bilar prioriteras vid flera flygplatser och 
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Taxibilar – drivmedel  
(Stockholms län)
Av samtliga nyregistreringar i Stockholms 
län de tre första månaderna 2011 var ande-
len taxibilar som körs på alternativa bräns-
len 54 procent. Andelen fordon som körs 

på alternativbränslen i Stockholms län är 
nu uppe i 55,85 procent. Mer än varannan 
taxibil alltså.

Diagram 9 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Tabell 7 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Tabell 8 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)
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Tabell 9, 10 och 11 visar fördelningen av 
taxibilar mellan olika fabrikat respektive 
färger. Volkswagen har gått upp i täten och 

är det vanligaste taxifabrikatet. SAAB backar 
kraftigt. Även Volvo backar från sin tidigare 
plats som den vanligaste taxibilen. 

Tabell 9 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Den vanligaste miljöbilen är Volkswagen. Det 
är mycket tack vare modellen VW Passat, som 
attraherat taxiföretagen i hög utsträckning. 
Deras gasbil har höga poäng i miljöklass-
ningen och även en bra räckvidd på gasdrift 

för att vara en bil försedd med både gas- och 
bensintank. Tillkommer att vi nu har med 
dieslar med CO2 utsläpp på högst 120 g/km. 
Den andelen förväntas öka kraftigt.

Tabell 10 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)

Den vanligaste färgen på en taxibil är fort-
farande svart. De dominerande färgerna är 
svart, grå, vit och blå som tillsammans utgör 
knappt 93 procent av hela taxibilsflottan. 

Observera att registret inte tar någon hänsyn 
till eventuell foliering av bilarna, något som 
blir allt vanligare.

Tabell 11 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2011)
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Konkurssituationen
Utvecklingen av antalet konkurser i taxifö-
retag 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 nergång under tio år har det sedan 2002 
gått upp och ner. Mellan 2008 och 2010 
har antalet konkurser minskat från 89 till 
71 st. Konjunkturläget är gott vilket betyder 
att många taxiföretag som är beroende av 

företags- och privattransporter nu kan kon-
solidera och återhämta sig från de tidigare 
åren med lågkonjunktur. I det skenet kan 
antalet konkurser 2010 som var 71 st. tyckas 
vara högt. Det är dock för tidigt att dra några 
långtgående slutsatser av konkurshistoriken. 
Företag med stor andel samhällsbetalda 
transporter är i stort sett opåverkade efter-
som färdtjänst, skolkörningar och sjukresor 
inte påverkas av konjunkturläget.

Diagram 10 (Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB))

Konkurssituationen
Utvecklingen av antalet konkurser i taxiföretag 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 nergång under tio år har det sedan 
2002 gått upp och ner. Mellan 2008 och 2010 har antalet konkurser minskat från 
89 till 71 st. Konjunkturläget är gott vilket betyder att många taxiföretag som är 
beroende av företags- och privattransporter nu kan konsolidera och återhämta sig 
från de tidigare åren med lågkonjunktur. I det skenet kan antalet konkurser 2010 
som var 71 st. tyckas vara högt. Det är dock för tidigt att dra några långtgående 
slutsatser av konkurshistoriken. Företag med stor andel samhällsbetalda transporter 
är i stort sett opåverkade eftersom färdtjänst, skolkörningar och sjukresor inte 
påverkas av konjunkturläget.

Diagram 10 (Källa: Statistiska Centralbyrån)
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Taxiförarlegitimationen
Det teoretiska proven består av de fyra 
delarna lokalkännedom*/, kartkunskap, 
lagstiftning samt säkerhet och beteende. Till 
det kommer det återinförda körprovet.

I tabell 12 redovisas utfallet för respektive 
delprov och region under 2010. Vi redovisar 
också en jämförelse över godkännandegra-
den för respektive delprov mellan 2009 och 
2010.

Sammanlagt 7.013 körprov har genomförts 
under året. Av dessa var 44,6 procent (45,1) 
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 12 (Källa: Trafikverket i maj 2011)

Totalt antal genomförda taxiförarlegitimationsprov

Taxiförarlegitimationen
Vägverkets teoretiska prov består av de fyra delproven lokalkännedom*/, 
kartkunskap, lagstiftning samt säkerhet och beteende. Till det kommer det 
återinförda körprovet.
I tabell 12 redovisas utfallet för respektive delprov och region under 2010. Vi 
redovisar också en jämförelse över godkännandegraden för respektive delprov 
mellan 2009 och 2010.
Sammanlagt 7.013 körprov har genomförts under året. Av dessa var 44,6 procent 
(45,1) godkända.
*/ Anm. Endast för de förare som ska köra i Stockholms län krävs prov i 
lokalkännedom. Provet kan dock genomföras på vilket förarprovskontor som helst.

Tabell 12 (Källa: Trafikverket, i maj 2011)
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Svenska Taxiförbundets 
vision
I konkurrens på lika villkor ska taxi vara den 
mest säkra, effektiva och miljöanpassade 
delen av den kollektiva trafiken.

Svenska Taxiförbundets 
kärnvärden
Vi kan taxi

Svenska Taxiförbundet agerar proaktivt för 
att slå vakt om taxiföretagarnas intressen. 

Vi kräver schysta villkor

Svenska Taxiförbundet arbetar konsekvent 
för konkurrens på lika villkor.

Vi har hög trovärdighet 

Svenska Taxiförbundet arbetar långsiktigt.

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

– att taxibranschen är en del av kollek- 
 tivtrafiken

– att konkurrensen inom taxibranschen  
 sker på lika villkor

– att varumärket Taxi åtnjuter ett högt  
 anseende i samhället  

– att Förbundet har resurser och kom- 
 petens som ger handlingsutrymme för  
 en positiv branschutveckling

– att medlemmarnas tjänster efterfrågas  
 på villkor som skapar trygghet för taxi- 
 företagen och dess anställda

– att medlemmarna har kunskap om  
 och förståelse för vår gemensamma  
 verksamhet

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens ledamöter utses vart 
tredje år av kongressen. Kongressen i Upp-
lands Väsby 2009 utsåg följande ledamöter.

Förbundsordförande Lennart Hamnered, 
ingår i arbetsutskottet.

Vice ordförande Karin Bachstätter, 
ingår i arbetsutskottet, vd i  Beställningscen-
tralen i Kronoberg AB.

Styrelseledamot Dimitrios Faniadis, 
ordförande i Taxi Stockholm 150000 AB.

Styrelseledamot Anders Fernlund, 
ordförande i Taxi 020 AB.

Styrelseledamot Anders Malmqvist, 
ingår i arbetsutskottet, taxiföretagare i Taxi 
Stockholm 150000 AB.

Styrelseledamot Jörgen Nilsson,
vd i Vellinge Taxi AB.

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

Förbundets organisation
Förbundet är organiserat med ett centralt 
förbundskansli och fyra medarbetare med 
egna lokalkontor. Verksamheten är, från att 
ha varit geografiskt indelad, funktions- och 
kompetensstyrd med huvudkontor i Stock-
holm (Bromma) och lokalkontor i Umeå, 
Stockholm, Trollhättan och Ängelholm. 
På förbundskansliet i Stockholm finns fem 
befattningshavare samt en vardera på res-
pektive lokalkontor.

Service och rådgivning ombesörjs av För-
bundets kansli i Stockholm eller av någon 
av medarbetarna ute i landet.

Kongressbeslut 2009

Svenska Taxiförbundets kongress 2009 beslu-
tade att den kärnverksamhet som Förbundet 
ska bedriva består av

•	 lobbying,	dvs.	bevakning	av	och	påver-	
 kan på politiker och andra makthavare  
 avseende lagar och regler som har  
 bäring på taxibranschen,

•	 information,	dvs.	information	såväl		
 inom taxibranschen som utåt mot  
 kunder och andra intressenter i form 
 av hemsida, tidning, branschträffar, etc.  
 samt

•	 medlemsservice,	dvs.	verksamhet	som		
 underlättar för medlemmarna i deras  
 näringsverksamhet.

Svenska Taxiförbundet
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All den verksamhet som Förbundet bedriver 
ska präglas av Förbundets kärnvärden och 
leda mot Förbundets vision och långsiktiga 
strategiska mål

Svenska Taxiförbundet ska sträva efter det 
kostnadseffektiva arbetssätt som en modern 
och effektiv organisation ger. Medlemsservi-
cen ska vara av sådan karaktär att den är till 
nytta för det stora flertalet. Övriga tjänster 
ska vara självfinansierade.

Kongressbeslutet innefattade även att avgif-
ten från medlemmarna under kommande 
kongressperiod skulle sänkas till 70 procent 
av avgiften för 2009, allt annat lika. En lö-
pande anpassning av verksamheten ska ske 
så att ett starkt branschförbund bibehålls 
med förutsättningar för en hög anslut-
ningsgrad. Detta ska möjliggöras genom att 
förbundsverksamheten även finansieras på 
andra sätt.

Medlemsservicen delas in i,
•	 Basservice.	Medlemservice	som	omfattas	
 av kärnverksamheten samt mervärden.

•	 Medlemsservice	som	i	och	för	sig	inte		
 har ett gemensamt värde eller relevans  
 men som Förbundet till viss del är be- 
 rett att bistå medlemmen i inom ra- 
 men för medlemsavgiften, så länge det  
 inte gynnar en medlem på bekostnad  
 av en annan medlem.

•	 Mot	ersättning	bistår	Förbundet	 i	kom-	
 mersiella frågor, så länge det inte gynnar  
 en medlem på bekostnad av en annan  
 medlem.

Kongressen beslutade vidare att ålägga för-
bundsstyrelsen och kansliet att återuppta 
arbetet med att sluta rikstäckande rabattavtal 
för medlemsföretagen.

Finansiering

Förbundsverksamheten finansieras förutom 
av avgiften från medlemmarna av kick-
back från ramavtal för medlemmarna och 
anslutna taxiföretag. I skrivande stund har 
Förbundet avtal med Svenska Statoil AB, 
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, Spea-
king Partners, Diino AB och QuestBack. 
Flera är på väg.

Förbundskansliet
Svenska Taxiförbundet   
Gårdsfogdevägen 18 B (besöksadress) 
Box 20147  
161 02 Bromma  
Telefon 08 566 21 660
Telefax 08 566 21 681 
(faxen är gemensam med lokalkontoren)

Thomas Winskog, 
förbundsdirektör och leder arbetet på 
förbundskansliet. 
Mobil: 0705 37 45 59

Lennart Hamnered, 
arbetande förbundsordförande.
Mobil 0705 57 45 50

Anders Berge, 
jurist, ansvarar för konkurrens-, konsument- 
och upphandlingsfrågor, miljö- och trans-
portkvalitetsledningssystemet Säker Grön 
Taxi samt vissa andra juridiska frågor.
Mobil: 0705 36 37 46

Ann Dárdai, 
ansvarar för Förbundets ekonomiska 
redovisning. 
Mobil: 0706 31 16 04

Maria Jemdahl, 
kontorist, arbetar som ”kontorsspindel” 
och ansvarar för medlemsregistret samt 
kontorsväxeln och de praktiska frågorna 
på kansliet. 
Mobil: 0706 22 85 00

Lokalkontoren

Hans Weinehall
V:a Varmvattnet 44, 922 67 Tavelsjö
Telefon: 08 566 21 693
Mobil: 0705 86 02 02

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

Anders Andersson
Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan
Telefon: 08 566 21 695
Mobil: 0705 48 00 78

Anders Böcker
Lagegatan 24, 262 71 Ängelholm
Telefon: 08 566 21 696
Mobil: 0706 01 05 34
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Information
Förbundets information består av olika 
skrifter och tidningen Taxi idag. Ett elek-
troniskt Nyhetsbrev distribueras en gång per 
månad. Nyhetsbrevet finns även att hämta på 
Förbundets hemsida. Information ges och 
utbyts givetvis även under TaxiForum, Per-
sontrafik, 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 För-
bundet. Denna funktion är flitigt använd 
och mycket uppskattad.

Hemsidan är under omarbetning och mo-
dernisering.

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 diskussionsforum 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 ge-
nom en särskild inloggning och är öppen för 
medlemmar och anslutna taxiföretag.

E-postadresser
Såväl förbundsstyrelsen som samtliga med-
arbetare kan nås via e-post. 

Adressen är info@taxiforbundet.se 
eller direkt till 
fornamn.efternamn@taxiforbundet.se.

Förbundets utbildning
I takt med att taxiföretagen blir allt mer af-
färsmässiga ställs högre krav på företagandet 
inom branschen, krav på utbildning, servi-
ceförmåga och gott anseende etc. Från att 
en person står inför beslutet att avlägga prov 
för taxiförarlegitimation är det viktigt att 
det finns tillgång till utbildningar som leder 
framåt i karriären. Branschen behöver välut-

bildade taxiföretagare med hög kompetens 
och därmed högt anseende.

Efter en period av eget företagande ska 
medlemmarna erbjudas fortbildning som är 
väsentlig för deras företagande och de olika 
rollerna i beställningscentralen.

Taxiförarlegitimationen

Förbundet erbjuder två typer av väl genom-
arbetat självstudiematerial för taxiförarlegi-
timation.

Ett av dessa är ett kompendium och det andra 
är en utbildning via internet. Internetkursen 
är uppbyggd på korta instuderingsmoduler 
som kompletteras med övningsfrågor. 

Båda versionerna är provinriktade och upp-
dateras kontinuerligt.

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

2006  273          530

2007  270          532

2008   306          547

2009  249          462

2010  172          654

Förbundet erbjuder också medlemmarna 
lärarledda kurser. Förbundet leder kurserna 
och anlitar sjukvårdskunniga, som praktiskt 
övar deltagarna i första hjälpen och passage-
rarnas olika behov av hjälp.

För blivande taxiförare i Stockholms län 
finns en utbildning i lokalkännedom.

Denna bifogas alltid utan extra kostnad om 
beställaren har angivit en mottagaradress 
inom Stockholms län.

Övriga som beställer Förbundets självstudie-
material får också fri tillgång till lokalkän-
nedomsdelen.

Kurser för blivande taxiföretagare
(BLIV-kurs)
För dem som vill bli taxiföretagare erbjuder 
Förbundet utbildning av hög kvalitet. BLIV-
kurserna har ett väl genomarbetat material, 
som fortlöpande uppdateras. Förbundets kur-
ser skapar förutsättning för att deltagarna ska 
bli professionella företagare.

Förbundet erbjuder både föreläsarledda BLIV-
kurser och internetbaserad utbildning.
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De föreläsarledda kurserna löper över fem 
dagar och erbjuds på olika orter i landet.

Kurserna genomförs som externat- och inter-
natkurser.

Efterfrågan på föreläsarledda kurser har mins-
kat kraftigt de senast åren.

Den föreläsarledda kursen under 2010 har 
genomförts i Stockholm.

 År   Ant. BLIV-   Ant.            Ant. sålda
          kurser         deltagare internet-
    utbildningar
2006  4    42         101

2007  4    29          83

2008   2      9          70

2009   2    13          69

2010  1      6          86

Kurs för blivande bussföretagare 
(Buss på väg)

Förbundet erbjuder internetutbildning för 
blivande bussföretagare. Kursen är upplagd 
på samma sätt som den internetbaserade 
BLIV-kursen. Kursen hade under 2010 10 
deltagare.

Styrelse- och aktieägarkurser

I Förbundets verksamhetsidé ingår att ut-
veckla det professionella företagandet hos 
medlemmarna. Därför erbjuder Förbundet 
kvalitativ fortbildning som ska skapa förut-
sättningar för deltagarna att utvecklas som 
företagare och styrelseledamöter. Kurserna 
erbjuds som endagsutbildningar. Kursen 
finns även som tvådagarsutbildning med ett 
stort inslag av ekonomi och analysarbete.

Kurserna vänder sig till såväl styrelseleda-
möter, aktieägare och transportörer som 
personal i ledande ställning. Kurserna har 
visat sig vara mycket uppskattade.

Kurserna har genomförts på beställning och 
i samband med TaxiForum.

År     Antal kurser

2006  7

2007  4

2008  3

2009  5

2010  6

Skolskjutsförarutbildning

Förbundet erbjuder en kurs för förare 
inom skolskjutsverksamheten. Kursen byg-
ger på ”Handbok för skolskjutsförare” som 
behandlar lagar som berör skolskjutsverk-
samheten.

Kursen innehåller ett längre avsnitt om be-
mötande av olika resenärskategorier m.m.
Under 2010 har 3 kurser genomförts med 
drygt 50 deltagare.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
har inlett ett samarbete med Förbundet om 
skolskjutsförarutbildningen.

Trafiksäkerhetsutbildning

Tillsammans med Trafikverket har Förbun-
det tagit fram ett verktyg för trafiksäker-
hetsarbete för taxibranschen – Trafiksäkra 
och miljövänliga taxiresor. Avsikten med 
utbildningen är att stötta medlemsföretagen 
i deras arbete med det interna trafiksäker-
hetsarbetet och att höja yrkesstatusen.

Utbildningsmaterialet omfattar ett hand-
ledarmaterial med instruktioner, manus, 
övningshäfte och prov. Efter godkänd kurs 
utdelas diplom till deltagarna.

Under 2010 har 5 kurser genomförts med 
425 deltagare.

Egenkontroll för bättre kvalitet och 
stärkt varumärke

Ytterligare ett projekt mellan Trafikverket 
och Svenska Taxiförbundet – Egenkontroll 
för bättre kvalitet och stärkt varumärke.

Genom egenkontroll får taxiförare en möj-
lighet att inför varje arbetspass garantera att 
lagar och regler uppfylls och att föraren är 
väl rustad att genomföra sitt arbete med en 
kvalitet som överensstämmer med företagets 
varumärke. Egenkontroll blir ett kvitto på 
detta, som ska ligga till grund för redovis-
ningen mot kund. Särskilt viktigt kan detta 
bli vid upphandling av transporter med 
länsbolag och företag.

I utgångsläget var det meningen att kon-
trollen skulle ske manuellt med penna och 
kontrollhäfte. Detta visade sig bli alltför 
krångligt och idag söker man lösningar 
på att kunna redovisa kontrollen helt via 
taxametern.
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Taxiförarutbildning inom 
gymnasieskolan

I mars 2009 kom körkortsutredningens 
betänkande, som bland annat innehöll för-
slag om sänkt körkortsålder för buss- och 
taxiförare till 18 år för dem som genomgått 
en treårig gymnasieutbildning.
Riksdagen beslutade i maj 2010 i enlighet med 
regeringens proposition (2009/10:2209). 
Detta innebär en ny möjlighet att bli taxi-
förare.
Utbildningen för buss- och taxiförare ligger 
under fordonsprogrammet som uppdelas i 
gods- respektive persontransporter.
Eleverna ska denna väg få kompetens för 
både taxi och buss. Utbildningen startar 
hösten 2011.

Svenska Taxiförbundets 
samarbete
Regeringskansliet

Kontakterna med regeringskansliet är själv-
klart viktiga och nyttiga. De departement 
som Förbundet har mest kontakter med är 
Näringsdepartementet och Finansdeparte-
mentet. Under 2010/2011 har kontakterna 
varit mycket frekventa, inte minst beroende 
på bl.a. taxis priser, gränsöverskridande 
taxitrafik, ålderskrav på taxiförare, gymnasie-
utbildning, redovisningscentraler, taximiljar-
den och hanteringen av Bilprovningen.
Kontakterna upprätthålls genom statsse-
kreterare, politiskt sakkunniga och tjäns-
temän.

Riksdagen

Här har Förbundet byggt upp personliga 
relationer med ledamöter främst i Trafikut-
skottet och Skatteutskottet.

Skatteverket

Aktuella frågor med Skatteverket har varit 
redovisningscentraler, taxiprojektet och den 
allmänna tillsynen och kontrollen. Kontak-
terna sker genom en rad olika nätverk. I juni 
2010 hölls ett möte med generaldirektören 
Ingemar Hansson.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har ansvaret för till-
ståndsgivning och tillsyn av den yrkesmäs-
siga trafiken på väg och har en viktig roll 
för taxibranschen och Förbundet. Förutom 
på kontoret i Borlänge bedrivs tillsynsverk-
samheten genom regionala sektioner med 
personal i Umeå, Stockholm, Göteborg och 
Kristianstad.

Kontakterna upprätthålls med såväl general-
direktören som avdelningschefer.

Förbundet är emellertid synnerligen be-
sviket på att Transportstyrelsen, trots 
utfästelser, inte tagit över Vägverkets och 
länsstyrelsernas roll att arrangera bl.a. sam-
rådsmöten, samverkansmöten eller yrkestra-
fikkonferenser.

Trafikverket

Kontakterna med Trafikverket berör i nu-
läget mest trafiksäkerhets- och utvecklings-
frågor.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

BRÅ är en statlig myndighet under Justitie-
departementet.

Kontakterna handlar om ekonomisk & orga-
niserad brottslighet och statistik (taxirån).

Polisen

Polisen har en viktig uppgift för att upprätt-
hålla kontroll och tillsyn för konkurrens på 
lika villkor. Förbundet har byggt upp effek-
tiva nätverk, både centrala och länsvisa. 

Förbundet är emellertid frågande inför po-
lisens resursfördelning vad avser tillsyn och 
kontroll ute på väg. Polisen satsar resurserna 
på kontroller av den tunga yrkestrafiken och 
i mycket ringa omfattning på taxitrafiken.

Konkurrensverket

Kontakterna med Konkurrensverket sker 
genom personliga nätverk.
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Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet arbetar för att bidra till 
en hållbar utveckling genom att stödja före-
tag och offentlig förvaltning i deras miljöar-
bete på ett strategiskt och kostnadseffektivt 
sätt. Med tre huvudsakliga verktyg och tjäns-
ter erbjuder Miljöstyrningsrådet vägledning 
för hållbar upphandling, miljöledning och 
miljörelaterad produktinformation.

Kontakterna sker genom Förbundets avdel-
ning för juridik och miljö.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets roll är att stärka regional 
utveckling och underlätta företagande och 
entreprenörskap i det nya affärslandskap 
som nu växer fram. Verket bildades den 
1 april 2009 och tog främst över ärenden 
från Nutek och Glesbygdsverket som har 
avvecklats.

Trafikanalys

Den 1 april 2010 startade Trafikverket och 
Trafikanalys. Då avvecklades Banverket, 
Vägverket och SIKA (Statens institut för 
kommunikationsanalys). Verksamheten vid 
SIKA övertogs då av den nya myndigheten 
Trafikanalys. Trafikanalys granskar besluts-
underlag, utvärderar åtgärder och ansvarar 
för statistik. Trafikanalys förser beslutsfattare 
inom transportpolitiken med kunskapsun-
derlag. Utgångspunkten är det transport-
politiska målet om en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning. Genom arbetet inom Partnersam-
verkan har Förbundet byggt upp ett nätverk 
vid huvudkontoret i Stockholm.

Konsumentverket

Kontakterna med Konsumentverket har 
främst föranletts i samband med föreskri-
vande av taxis prisinformation.

Handelskammaren

Handelskammaren är en viktig part i bl.a. 
frågor om infrastruktur och logistik.

Resenärsforum

Resenärsforum är en organisation för kol-
lektivtrafikresenärer, där Förbundet har 
upparbetade kontakter med såväl ordföran-
den som generalsekreteraren.

Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kon-
troll. Förbundets kontakter är idag begrän-
sade till föreskrifter för taxametrar.

Swedavia

Swedavia håller Förbundet uppdaterat om 
marktransportfrågor vid dess flygplatster-
minaler.

Konkurrenskommissionen

Konkurrenskommissionen är en oberoende 
expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den 
nya välfärden. Bollplank åt Förbundet och dess 
medlemmar i främst upphandlingsfrågor.

Grayling

Förbundets PR-byrå. Grayling erbjuder en 
bred kompetens inom området PR och mass-
mediebevakning. Projektledare är Emelie 
Löthgren, assisterad av Christian Ekström.

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 åtta 
gånger per år.

Partnersamverkan

Svenska Taxiförbundet samverkar med 
Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund, Tågoperatörerna och Tra-
fikverket i Partnersamverkan, med målet att 
fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020 
(fördubblingsprojektet).

Förbundsordförande Lennart Hamnered 
ingår i styrgruppen.
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Persontrafik

Tillsammans med aktörerna inom Partner-
samverkan arrangeras en tredagarskonfe-
rens vart annat år (”jämna år”) omväxlande 
i Stockholm respektive Göteborg.

Denna konferens ersatte Förbundets Som-
markonferens 2010. Förbundsdirektör Tho-
mas Winskog ingår i styrgruppen.

Biltrafikens	Arbetsgivareförbund	(BA)

I styrelsen för Biltrafikens Arbetsgivareför-
bund (BA) sitter för närvarande Tanja Ilic, 
vd  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, 
Anders Edman, Karlstad Taxi 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 ar-
betsgivarfrågor skiljs ut från branschfrågor. 
BA ingår i TransportGruppen, som ingår i 
Svenskt Näringsliv.

Bussbranschens Arbetsgivare- 
förbund (BuA)

Samverkar med Förbundet i frågor om kör-
kortsutredningen och gymnasieskolan.

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. Efter riks-
dagens beslut om sänkt körkortsålder för 
taxiförare kopplat till gymnasieutbildning 
har Förbundet startat upp ett nytt projekt 
med TYA.

IRU

Förbundet är medlem i IRU (International 
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. Två möten per år (vår och höst), 
företrädesvis i Genève.

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. Sve-
rige stod som värd 2010 och nu står Finland 
i tur 2011.

AB Svensk Bilprovning

Svenska Taxiförbundet är delägare i Bil-
provningen (3 procent). Samarbetet och 
informationsutbytet med Bilprovningen är 
viktigt för taxibranschen med tanke på ut-
vecklingen av miljö och trafiksäkerhet.

Verksamheten avseende kontroll-, registre-
rings-, moped- och lämplighetsbesiktning är 
sedan den 1 juli konkurrensutsatt. De nya 
aktörernas inträde på besiktningsmarkna-
den har gått långsamt men förväntas tillta 
under andra halvåret 2011.

Förbundsdirektör Thomas Winskog har 
varit styrelseledamot i Bilprovningen under 
perioden 2007 – 2011.

Samres

Samres driver beställnings- och samord-
ningscentraler för färdtjänst, sjukresor och 
annan anropsstyrd trafik. Samres är idag 
etablerade på åtta orter. Bland deras kun-
der återfinns 120 kommuner, åtta landsting 
och fem länstrafikbolag. Förbundet har en 
fortlöpande dialog med Samres.
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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 14 001. Ciconia och miljörevisorn Johan 
Eklund certifierar Svenska Taxiförbundet.

IQ

Sedan 2006 har Svenska Taxiförbundet till-
sammans med Bussbranschens Riksförbund 
ett samarbetsprojekt med IQ AB (dotter-
bolag till Systembolaget AB) om alkolås i 
skolskjutsar.

Idag medverkar över 90 taxibeställnings-
centraler som IQ-projekt. Det första taxi-
företaget som anslöt sig som IQ-projekt 
var Taxiservice i Bergs Kommun. Svenska 
Taxiförbundet är IQ-projekt nr 842.

Motormännens Helnykterhetsför-
bund (MHF)

MHF arrangerar det årliga trafiksäkerhets-
seminariet i Tylösand (september). MHF är 
dessutom en partner inom minoritetsägar-
gruppen vid Bilprovningen.

Motormännens Riksförbund

Motormännen är en partner inom minori-
tetsägargruppen vid Bilprovningen.

Motorbranschens Riksförbund 
(MRF)

MRF är en partner inom minoritetsägar-
gruppen vid Bilprovningen.

Bil Sweden

Förbundet får genom Bil Sweden möjlighet 
att följa utvecklingen inom fordonsindu-
strin.

VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsin-
stitut, är ett oberoende och internationellt 
forskningsinstitut inom transportsektorn. 
VTI utför tillämpad forsknings- och utveck-
lingsverksamhet som rör samtliga trans-
portslag. VTI arrangerar Transportforum i 
Linköping i januari varje år.

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.

Leverantörsintresset har ökat kontinuerligt 
sedan några år tillbaka, då de erbjöds en mer 
aktiv del i evenemanget.

Övriga samarbetsorgan

Svenska Taxiförbundet har även ett gott och nära 
samarbete med ett flertal andra organisationer 
bland andra Skolverket, Arbetsmiljöverket, 
Transportarbetareförbundet, Transportforsk-
ningskommittén (TFK), Stationskommitténs 
Samarbetskommitté och Svetax Invest AB.
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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 sett över hela landet är 
nu 62,65 procent.

Medlemmar 

Anslutningsgraden i Norrland, Stockholm 
och Västsverige är fortsatt hög (diagram 
12) medan framför allt Gotlands, 

Diagram 11 beskriver medlemsutvecklingen 
mellan 1990 och 2010. Från och med 1996 
utgörs underlaget av aktiva tillståndshavare. 
Talen ovanför staplarna visar anslutnings- 
graden av medlemmar i procent.

Diagram 11 (Källa: Trafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2011)

Diagram 12 (Källa: Trafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2011)
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Anslutna beställningscentraler 2011-06-01

Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

AB Stockholms län
 





 





 




 





 





 





 





 





 





 





C Uppsala län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 




D Södermanlands län








  

 




 
















 





 




E Östergötlands län
 




 





 





 













F Jönköpings län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 




 




 





G Kronobergs län









 




 




 




  

 







H Kalmar län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

K Blekinge län
 




 





 




 





 




M Skåne
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 





 




 














 





 














 




 




N Hallands län
  


 





 





 





 





 





 





O Västra Götalands län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 




 





 





 





 





 





 




 





 




 













 




 





 




 





S Värmlands län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 




 




 





T Örebro län
 




 







 




U Västmanlands län
 





  


 





 




 





 


 













 





W Dalarna
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 




 





 




 





 




 





 





 




 




 






 







 

X Gävleborgs län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

  


 







 











 

  

Y Västernorrlands län
 


 





 




 




  

  

 

 




 





 





Z Jämtlands län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 













 





 




 




 






















AC Västerbottens län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 




 





 




BD Norrbottens län
 




 




 





 




 





 





 





 





 




 





 




 





 





 





 




 




 






