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Förord

Det du nu läser är 2012 års utgåva av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport. Rapporten 
har sedan 1991 beskrivit aktuella områden inom den svenska taxinäringen.

Svenskt Kvalitetsindex för taxi är fortfarande högt även om index för taxi har gått ner jämfört 
med värdet 2010.

Andelen miljöfordon inom taxi fortsätter att öka. Sett över hela landet är nu 46 procent av 
taxibilarna klassade som miljöfordon.

Arbetet inom Partnersamverkan och arbetet med fördubblingen av kollektivtrafikens mark-
nadsandel har ytterligare förstärkts. Implementeringen av den nya kollektivtrafiklagstift-
ningen har påbörjats. Trafikförsörjningsprogrammen har fått respit till den 1 november 2012.

Enligt Skatteverkets beräkningar undanhåller taxinäringen i Sverige närmare 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 un-
der många år har drivit frågan om obligatorisk tömning av taxameterns ekonomidata till 
godkända redovisningscentraler.

Om stations- och terminalavgifter införs, ska de vara skäliga som ”prestation och motpresta-
tion”. Avgifter som inte har egen grund är helt oacceptabla. Ett oeftergivligt krav från För-
bundet är att taxi, liksom övriga trafikslag, ska ha en god tillgång till offentliga knutpunkter 
och terminaler under rimliga arbets- och ekonomiska villkor.

Trängselskatt tas ut för bilar. Inom begreppet ”bilar” ingår personbil, lastbil och buss. Vissa 
fordon är emellertid automatiskt undantagna från trängselskatt. Förhållandet att bilar i 
taxitrafik inte är undantagna är obegripligt. Taxibilarna orsakar inte trängsel, de minskar i 
stället trängseln i trafiken.

Tillsammans med myndigheterna måste vi beivra de oseriösa friåkarna. Det kan vi inte göra 
så länge som polisens tillsyn och kontroll inte fungerar. Här måste det till krafttag från till-
synsmyndigheterna.

Varför läser inte taxiresenärerna prisinformationsdekalen och reagerar över de höga priserna 
innan resan påbörjas? Vi är överens med den övriga besöksnäringen att vi tillsammans måste 
driva en informationskampanj om taxis fria prissättning.

Det måste vara enkelt att kontrollera att taxiförarna har rätt behörighet, körkort och taxi-
förarlegitimation. Efter diskussioner med Näringsdepartementet, Transportstyrelsen och 
Datainspektionen har Förbundet nu fått till en övergångslösning. Avsikten är dock att komma 
fram till en lösning med kontroll av behörighet i realtid.

Stockholm i maj 2012

Svenska Taxiförbundet

Thomas Winskog

Förbundsdirektör
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Branschläget
schens rekommendationer och innebär ett 
genombrott.

– Nu när Skånetrafiken tar steget och inför 
en ny avtalsmodell i syfte att få fler och nöj-
dare kunder, känns det naturligt att utgå 
från de rekommendationer som har tagits 
fram med bred förankring hos branschens 
aktörer. Vår förhoppning är nu att vi tillsam-
mans med våra trafikföretag och andra in-
tressenter vidareutvecklar nya arbetssätt där 
avtalens fulla potential nyttjas till att nå de 
resandemål vi satt för framtiden, säger Hen-
rik Dagnäs, trafikdirektör vid Skånetrafiken.

Riksdagen beslutade om en ny kollektivtra-
fiklag som trädde i kraft den 1 januari 2012. 
Kollektivtrafiklagen ska reglera både ansva-
ret för kommuner och landsting för regional 
kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare 
samt krav på kollektivtrafikföretag. Lagen 
öppnar upp för kollektivtrafikföretagen att 
starta kommersiell linjetrafik.

I november 2011 arrangerade Partnersam-
verkan inom ramen för Kunskapslyftet en 
breddutbildning. Det branschövergripande 
utbildningsprogrammet riktade sig till mel-
lanchefer och handläggare och var mycket 
uppskattat. Denna utbildning skapar förut-
sättningarna för att nå fördubblingsmålet 
och den branschgemensamma visionen.

Under våren 2012 arrangerades dels ett 
seminarium kring de regionala kollektivtra-
fikmyndigheternas arbete med de regionala 
trafikförsörjningsprogrammen, dels en na-
tionell Inspirationsdag. Där presenterades 
leveranser och framsteg som branschen har 
gjort i förhållande till fördubblingsmålet och 
i förhållande till den nya kollektivtrafikla-
gen. I anslutning till Inspirationsdagen ut-
sågs vinnarna av tävlingen för Goda Exempel 
på innovationskraft och gränslös samverkan 
inom kollektivtrafiken.

I kategorin Goda Resultat vann Byabussen – 
en innovativ kollektivtrafiklösning designad 
speciellt för glest befolkade områden.

I kategorin Goda Intentioner vann Trafiklab 
och Travelhack – ett initiativ för att stimulera 
nya, kreativa trafikinformationstjänster.

Svenska Taxiförbundet anordnade tillsam-
mans med Sweco en taxikonferens i decem-
ber 2011. Avsikten var att ge ökad kunskap 
om den nya lagstiftningen och dess möjlig-
heter för taxi samt att diskutera, informera, 

Svenskt Kvalitetsindex
Enligt Svenskt Kvalitetsindex är kundnöjd-
heten för taxi fortfarande hög med ett värde 
på 70,0.

Kvalitetsindex för taxi har emellertid gått 
ner jämfört med värdet 2010 på 72,7 enhe-
ter. Taxibranschen mäts för femte gången. 
Studien har gjorts såväl på nationell nivå 
som särskilt för de tre storstadsregionerna.

För bussbranschen ligger index kvar på 71,8. 
För tåg fortsätter index att sjunka, nu från 
53,9 till 52,6.

Taxis miljöfordon
Andelen miljöfordon i taxibranschen ökar 
kraftigt. I april 2012 var andelen knappt 
46 procent (2011 37 procent). Ökningen 
av antalet miljöbilar drivs i första hand av 
att taxiföretagen i allt större utsträckning 
arbetar efter en miljöpolicy. Många taxifö-
retag tar kraftfulla beslut som innebär att de 
anslutna transportörerna i allt snabbare takt 
går över till miljöbilar. En bidragande orsak 
till utvecklingen är att miljöbilar prioriteras 
vid flera flygplatser och järnvägsstationer.

Andelen miljöfordon av taxibilarna i Stock-
holms län är nu uppe i 67 procent (2011 56 
procent).

I Västra Götalands län är andelen uppe i 
nästan 50 procent.

Fördubblad kollektivtrafik
Sedan 2008 har Förbundet varit en aktiv 
part i den s.k. Partnersamverkan för en 
fördubblad kollektivtrafik fram till 2020. 
De branscher som ingår i partnersamverkan 
är Svenska Taxiförbundet, Bussbranschens 
Riksförbund, Branschföreningen Tågopera-
törerna, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) samt Svensk Kollektivtrafik. Sedan 
hösten 2010 deltar även Trafikverket i sam-
verkan. I övrigt hänvisas till Branschlägesrap-
porten 2010 där vi har gjort en långtgående 
redovisning.

En mycket central del i Partnersamverkans-
arbetet är och har varit framtagandet av 
den branschgemensamma Avtalsprocessen 
och mallavtal med tillhörande bilagor. De 
upphandlingar som nu genomförs i Skåne 
är bland de första att fullt ut använda bran-
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engagera och inspirera medlemmarna om 
hur taxiföretagen på bästa sätt kan dra nytta 
av den nya kollektivtrafiklagen. Kommersi-
ell kollektivtrafik blir tillåten i alla län efter 
anmälan till de nya regionala kollektivtrafik-
myndigheterna.

Taxi har en unik fördel i att alla vet vad en 
taxi är. Det är enkelt att åka taxi, man kom-
mer från dörr-till-dörr, det är bekvämt och 
det är säkert. Den nya lagen ger möjligheter 
till nytänkande och nyetablering som gagnar 
resenärerna. Nya former av kollektivtrafik 
kommer att utvecklas och lanseras. 

Taxibranschen ska utnyttja de fördelar som 
taxi redan har för att skapa nya taxibaserade 
kollektivtrafikprodukter. Det blev en spän-
nande, intressant och engagerande dag för 
alla som var med.

Redovisningscentraler
I förra årets Branschlägesrapport beskrevs 
uttömmande Förbundets arbete kring obli-
gatorisk tömning av taxameterns ekonomi-
data till godkända redovisningscentraler. 
Under hela kongressperioden har frågan 
om införande av redovisningscentraler stått 
på agendan.
Frågan hade sedan 2006 legat hos Närings-
departementet. Den 8 december 2010 med-
delade infrastrukturministern att ärendet 
hade lämnats över till Finansdepartementet, 
där det delades med Näringsdepartementet.
Under 2011 fördes en återkommande argu-
mentation för redovisningscentraler med 
Finansdepartementet. Den 23 november 
uppvaktade Förbundet Finansdepartemen-
tet som representerades av departements-
rådet, kanslirådet och politiskt sakkunnig. 
Den 25 april 2012 biföll riksdagen Trafikut-
skottets förslag enligt utskottets betänkande 
2011/12:TU8. Beslutet innebär bland an-
nat att regeringen fick i uppdrag att se till 
att obligatoriska redovisningscentraler för 
taxametrar införs.
Signalerna som Förbundet hittills fått är att 
en departementspromemoria tas fram och 
redovisas under hösten 2012.

Lokalkännedom
Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU8 
innebär också att riksdagen gjorde ett till-
kännagivande om att kravet på lokalkän-
nedom för taxiförarna i Stockholms län, 
som Transportstyrelsen slopade den 1 april 

2012, ska vara kvar. Riksdagen anser att 
beslutet varken gynnar resenärerna eller 
seriösa åkare.

Förbundet anser att Transportstyrelsens 
beslut var obegripligt. Kravet på lokalkän-
nedom borde snarare ses över och skärpas, 
och kanske till och med införas i fler städer. 
Ytterst handlar det om bilden av Sverige och 
om Stockholm som affärs- och turiststad.

Särskild Taxitrafiklag
Den 25 april biföll Riksdagen regeringens 
proposition Yrkestrafik och taxi, 2011/12:80, 
med senareläggning av lagarnas ikraft-
trädande till den 1 juni. Därmed kommer 
bestämmelserna om taxitrafik att brytas ut 
från yrkestrafiklagstiftningen och regleras 
separat i en egen lagstiftning. Överflyttning-
arna innebär inga reella förändringar för 
den befintliga taxitrafiken.
Den förändrade lagstiftningen beror bland 
annat på att taxitrafik inte omfattas av EU:s 
regelverk avseende yrkesmässig trafik och 
att regeringen har velat göra det tydligt 
vilka regler som gäller för de olika trans-
portslagen. 
Författningarna utformas på ett sådant sätt 
att taxi även fortsatt kan vara en del av kol-
lektivtrafiken och att taxiregistrerade fordon 
kan användas i linjetrafiken.

Terminalavgifter
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-
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 har antagit en policy för hante-
ringen av frågorna om stations- och termi-
nalavgifter. Taxi, liksom övriga trafikslag, ska 
ha en god tillgång till offentliga knutpunkter 
och terminaler under rimliga arbets- och 
ekonomiska villkor. Stations- och terminal-
avgifter ska vara skäliga som ”prestation och 
motprestation” och Förbundet ska motarbeta 
avgifter som inte har egen grund. Ett självklart 
krav mot huvudmännen är, att den som inför 
stations- eller terminalavgifter, måste kontrol-
lera och följa upp att systemen upprätthålls 
och inte saboteras av oseriösa taxiföretag.
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Swedavias terminalavgift för taxi på Arlanda 
var olaglig
Från den 3 januari 2011 införde Swedavia 
och Europark nya terminalavgifter på Ar-
landa flygplats terminal 5 för förbeställda 
taxibilar. Om kunden vid en förbeställning 
ville bli mött av en förare med namnskylt vid 
tullfiltret, fick taxiföretaget betala en extra 
avgift, 25 kr, för denna hämtning. Europark 
behöll 75 öre för sina kostnader att adminis-
trera behörighetshandlingar. Återstoden la 
Swedavia beslag på till en fond för framtida 
miljöåtgärder.
Uppsala Taxi anmälde Europark till Kon-
kurrensverket och hävdade att Europark 
missbrukade sin ställning vid Arlanda när 
de höjde avgiften för taxibilarna. Ärendet 
gick vidare Marknadsdomstolen.
Enligt Marknadsdomstolens dom den 23 
november är Swedavias avgifter i detta av-
seende oskäliga. Domstolen beordrade att 
skylthämtningsavgifterna tas bort. Annars 
tvingas Swedavia betala ett vite på två mil-
joner kronor.
– Swedavia påtvingar taxiföretagen en avgift 
för något som tidigare varit avgiftsfritt och 
som inte motsvaras av någon motprestation 
från Swedavia. Swedavia har ensamrätt att 
driva Arlanda flygplats och utnyttjar sin do-
minerande ställning till att ta hutlöst betalt 
för arbete som utförs av taxiföretagen själva. 
Dessa har inte haft något annat val än att 
betala. Det är bra att Marknadsdomstolen 
nu visat att detta inte är acceptabelt, säger 
Pär Cronhult, chefjurist vid Konkurrens-
kommissionen. 
Europark sköter på uppdrag av Swedavia 
(f.d. LFV) parkeringen och dirigeringen av 
taxibilar på Arlanda.

Trängselskatter
Regeringen har i proposition 2009/10:189 
om införande av trängselskatt i Göteborg 
och i budgetpropositionen för 2011 uttalat 
att det i flera avseenden finns behov av att 
göra en översyn av uttaget av trängselskatt.

Regeringen beslutade den 9 juni 2011 att en 
särskild utredare får i uppdrag att

•	 analysera förutsättningarna för och 
lämna förslag till vilka villkor som bör 
gälla för riksdagens delegation av före-
skriftsrätt till kommuner när det gäller  
trängselskatt, 

•	 lämna förslag på uttag av avgifter för 

användandet av de nya broarna över 
Sundsvallsfjärden, Motalaviken och Sku-
rusundet, 

•	 undersöka villkoren för att ta ut träng-
selskatt och avgifter för användandet 
av infrastruktur för fordon som inte är 
registrerade i Sverige,

•	 analysera utformningen av påminnelse- 
och sanktionsavgifter vid utebliven betal-
ning,

•	 ta ställning till hur framtida höjningar 
av trängselskatten kan utformas för att 
bibehålla skattens förmåga att begränsa 
trängsel samt

•	 överväga vilken eller vilka förvaltningsrät-
ter som ska pröva mål om trängselskatt.

I uppdraget ingår inte att föreslå ändringar 
i grundlag. En viktig utgångspunkt är att en 
delegation inte får medföra att de grundläg-
gande reglerna för skatteuttaget utformas på 
skilda sätt i de olika områden där trängselskatt 
tas ut. Uppdraget ska redovisas senast den 30 
september 2012.
I direktivets bakgrundsbeskrivning anger 
regeringen Undantag kan dock medges för så-
dana fordon som i hög grad ersätter bilkörning och 
därmed minskar trängseln. Taxibilarna orsakar 
inte trängsel, de minskar i stället trängseln i 
trafiken. Dessa förutsättningar sammantaget 
innebär att det blir än mer angeläget för För-
bundet att driva frågan att taxi ska undantas 
från trängselskatten.
De trafikslag som i folkmun brukar räknas 
till kollektivtrafiken – buss, tunnelbana och 
spårvagn – räcker inte till för att i alla si-
tuationer erbjuda en resa från dörr-till-dörr 
och därmed vara attraktiva för alla. Svenska 
Taxiförbundet vet att många inbitna privat-
bilister inte ser dessa trafikslag som ett rea-
listiskt alternativ till den egna personbilen. 
Däremot kan många tänka sig att ersätta 
privatbilen med taxi för en del av sina resor. 
En ökad andel taxitrafik skulle därmed få 
stora positiva effekter på bl.a. Stockholms 
trafiksituation och miljö.
Om till exempel 10.000 stockholmare kan 
lockas att åka taxi istället för egen bil, skulle 
dagligen ett utrymme frigöras på Stockholms 
gator och vägar, motsvarande en bilkö på 
5-6 mil. En omställning till fler taxiresor 
skulle också få positiva effekter för miljön. 
Taxibranschen har tagit en aktiv roll och 
ställt om stora delar av sin fordonsflotta till 
miljöklassade fordon i mycket snabb takt. Re-
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dan idag är sju taxibilar av tio i Stockholms 
län miljöfordon. 
Taxi är en del av kollektivtrafiken men be-
handlas styvmoderligt i lagen om trängsel-
skatt. Samtliga bussar med en vikt över 14 
ton, oavsett om de kör i linjetrafik eller inte, 
är skattebefriade – men inte taxi.
Trängselskatten i Stockholm belastar varje 
enskild taxiföretagare med cirka 13.000 
kronor per taxibil och år. Det är en kostnad 
som kunderna får stå för och som därmed 
bidrar till att försvaga incitamenten för att 
välja taxi istället för den egna bilen. Det le-
der till onödig trängsel i trafiken och sämre 
luft för stockholmarna. 
Svenska Taxiförbundets förslag är att man 
återgår till det ursprungliga upplägget som 
gällde under Stockholmsförsöket år 2006 då 
taxi, i likhet med övrig kollektivtrafik, var 
befriade från trängselskatt.

Tillsyn och kontroll
Myndigheterna brister i sin tillsyn av taxi-
näringen, vilket ger fritt fram för oseriösa 
aktörer. Oseriösa taxiföretag struntar i trafik-
reglerna, skinnar kunder, fifflar med skatten 
och fuskar till sig bidrag. Det bidrar starkt 
till en skev konkurrens, dåligt anseende för 
taxi- och besöksnäringen samt innebär ett 
ekonomiskt svinn för staten. Enligt Skat-
teverket står den svarta omsättningen i 
taxibranschen för miljardbelopp varje år.

När taxibranschen avreglerades år 1990 
utlovades en intensifierad tillsyn. Så har 
definitivt inte skett. Problemet har sin 
grund i bristande ledning och styrning, 
stuprörstänkande och felaktigt använda 
resurser främst inom polisen. Bevakningen 
och kontrollen av taxitrafiken sköts idag av 
trafikpolisen på länsnivå. Det innebär i prak-
tiken att ordningen i trafiken hanteras av 21 
länsvisa stuprör där den ena organisationen 
inte har kontroll över, eller intresse av, vad 
den andra gör. Dessutom är trafikpolisens 
arbete avgränsat till kontorstid. Det är inte 
precis den tiden på dygnet som merparten 
av de oseriösa taxiförarna är ute och bryter 
mot lagen.

Visserligen görs undantag vid planerade 
tillslag, som då kan ske utanför kontorstid. 
Men dessa är ovanliga och oftast genom-
förda under kort tid inom ett litet avgränsat 
område. Därtill är polisens kunskap om taxi-
branschen mycket dålig. Idag finns enbart 

ett fåtal särskilt utbildade och engagerade 
poliser i varje län med uttalat uppdrag att 
kontrollera taxibilarna – de poliserna ska 
ha all heder för sitt arbete i kraftig uppförs-
backe.

Huvudmännen för landets stationer samt 
flyg- och båtterminaler kan inte acceptera 
detta missförhållande. För att hålla de ose-
riösa taxiföretagen utanför tvingas de till 
fysiska ombyggnader. För att finansiera om-
byggnaderna påförs de seriösa taxiföretagen 
olika former av terminalavgifter. Därmed får 
taxiföretagen och kunderna betala för myn-
digheternas bristande tillsyn och kontroll.

EU:s kontrolldirektiv riktar bara in sig på 
den tunga delen av den yrkesmässiga tra-
fiken (gods och buss). Detta får inte inne-
bära att polisens resurser blir så uttömda 
att det inte finns kapacitet att kontinuerligt 
kontrollera taxitrafiken. Taxitrafiken är en 
nationell angelägenhet och omfattas inte av 
EU:s regelverk.

Svenska Taxiförbundet har tagit en ledande 
roll för att motverka brottslighet och hävda 
en jämlik konkurrens i branschen. Men myn-
digheternas obefintliga tillsyn har öppnat 
oceaner av möjligheter för individer med 
rymligt samvete.

Den 30 mars 2012 lämnade Polisorganisa-
tionskommittén över sitt betänkande ”En 
sammanhållen svensk polis” (SOU 2012:13) 
till regeringen. Förslaget innebär att de 21 
polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och 
Statens kriminaltekniska laboratorium ska 
ombildas till en sammanhållen myndighet 
med en rikspolischef. Förändringen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2015.

Förbundet ser mycket positivt på förslaget 
som möjliggör väsentligt förbättrade resul-
tat i polisens verksamhet genom en mer 
effektiv ledning, styrning och uppföljning 
av verksamheten. Nu gäller det att försla-
gets fortsatta beredning leder fram till att 
vi får upp antalet trafikpoliser och en rejäl 
satsning på kompetenta, bättre fungerande 
grupper som jobbar med yrkestrafiken och 
taxiproblematiken på heltid.

Nu måste regeringen ta sitt ansvar och sna-
rast genomföra nämnda förbättringar. Att 
inte göra det gagnar bara den oseriösa taxi-
verksamheten, vilket medför att de seriösa 
företagen riskerar att gå i konkurs.
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Årets skattemanifestation
Skattemanifestation för konkurrens på lika 
villkor

”Konkurrens på lika villkor är en ledstjärna för 
taxibranschen. Vi städar – allt tar sin tid men 
vi fortsätter arbetet”, fastslog Förbundet vid årets 
Skattemanifestation i Stockholm den 13 december.
Årets Skattemanifestation inleddes av Skat-
teverkets generaldirektör Ingemar Hansson 
som beskrev problematiken utifrån myn-
dighetens uppdrag. Han framförde att vi 
måste agera gemensamt för att komma åt 
den svarta sektorn.
Erik Thedéen, statssekreterare vid Finans-
departementet, gav sin bild av det grekiska 
dramat och beskrev hur illojalitet mot skat-
tesystemet riskerar att underminera hela 
samhällen. 
”Tappar en skatt i legitimitet, riskerar fler 
skatter att tappa i legitimitet. Därför måste 
skatter vara rimliga och rätt utformade”. 
Förbundet framförde taxibranschens före-
byggande arbete med Skatteverket (previ-
sion), krav på individuella skattedeklaratio-
ner samt tömning och lagring av ekonomi-
data från taxametrar i redovisningscentraler.
Taxibranschens ambition är att sopa rent 
framför egen dörr och Förbundet inledde 
2006 ett aktivt samarbete med Skatteverket 
för att hjälpa taxiföretagen att göra rätt från 
början. På flertalet beställningscentraler 
sker kvartalsvis återrapportering med bland 
annat taxiåkarnas redovisade arbetsgivarav-
gifter, skatteskulder, personalskatter, krono-
fogdeskulder m.m.
– De som jobbar med prevision ska ha all he-
der av detta, för det är ett mödosamt arbete, 
framförde Förbundet och menade att vi nu 
måste gå vidare och få skattedeklarationer 
på individnivå. 
Stockholms länspolismästare Carin Götblad 
tog vid och inledde med att beskriva den 
svarta ekonomin som blodomloppet i den 
organiserade brottsligheten.
”Fifflar man med skatten, fifflar man san-
nolikt också med andra saker”. 

Taxis priser
Sedan den 1 maj 2011 ska samtliga taxibilar 
ha en prisinformationsdekal som tydligt vi-
sar det högsta jämförpriset som över huvud 
taget kan bli aktuellt. Effekten är att det blir 
väl synligt och enkelt att jämför kostnadsbil-
den mellan olika taxiföretag. Trots detta får 
branschen ett intryck av att taxiresenärerna 
inte läser eller tar del av prisinformations-
dekalen och då inte heller reagerar över 
de höga priserna innan resan påbörjas. De 
som är mest utsatta är sällanresenärer och 
besökare, i synnerhet de som kommer från 
andra länder.
Taxis prissättning är fri. Taxibranschen är 
överens med den övriga besöksnäringen 
att branscherna tillsammans måste driva en 
informationskampanj om taxis fria prissätt-
ning. Arbetet är inne i en slutfas. Tanken 
var tidigare att Konsumentverket skulle 
sätta igång en sådan kampanj men den blev 
aldrig av.

Vägtrafikregister-
utredningen
Den 2 november 2010 överlämnade den 
särskilde utredaren Anders Engdahl betän-
kandet ”Transportstyrelsens databaser på 
vägtrafikområdet - integritet och effektivitet” 
(SOU 2010:76) till regeringen.
Utredaren hade i uppgift att se över lagen 
och förordningen om vägtrafikregister för 
att föreslå mer ändamålsensliga regler. Hu-
vudsyftet är att förenkla, modernisera och 
effektivisera regelverket.
Tyvärr kan vi i skrivande stund konstatera att 
utredningen inte har lett till något förslag 
från regeringen.

Kontroll av taxiförar-
legitimationerna
Förbundet har sedan 2006 bedrivit ett påver-
kansarbete för att få ett system som gör det 
möjligt för taxiföretag att på ett enkelt och 
effektivt sätt, i realtid, kontrollera om dess 
anställda innehar giltigt körkort och giltig 
taxiförarlegitimation (TFL). I utredningen 
”Transportstyrelsens databaser på vägtrafik-
området” (Vägtrafikregisterutredningen), 
som lämnade sitt betänkande i november 
2010, avstyrktes Förbundets förslag om en 
möjlighet att prenumerera på information 
om förändringar av behörigheterna för de 
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anställda förarna. Orsaken var det indirekta 
intrånget i den personliga integriteten som 
sådan information kunde innebära och 
därmed ett brott mot Personuppgiftslagen 
(PuL).
Betänkandet har under 2011 varit ute på 
remiss men något förslag från Näringsdepar-
tementet till följd av utredningen har ännu 
inte presenterats.
I början av 2012 uppmärksammade TV-pro-
grammet Uppdrag Granskning det faktum 
att taxiförare som dömts för allvarliga brott 
ändå kunde köra taxi. Dels berodde det på 
att föraren fått ut en ny TFL efter att åter-
kallelsetiden gått ut, dels på att taxiföretag 
i några fall inte fått vetskap om att förarens 
TFL blivit återkallad. Uppmärksamheten 
medförde att frågan om behovet av en ef-
fektiv rutin för kontroll av giltigheten på 
behörigheterna aktualiserades och i april 
kunde en temporär lösning för Förbundets 
medlemmar tas i bruk. Denna lösning är 
betydligt bättre än de rutiner som fanns 
tidigare men saknar fortfarande kopplingen 
i realtid.
I maj 2012 tillsatte Transportstyrelsen en 
projektgrupp med deltagande från Svenska 
Taxiförbundet för att ta fram en långsiktig 
lösning. Förutsättningen är att det kan 
ske inom gällande lagstiftning. I annat fall 
kommer frågan att bollas tillbaka till Nä-
ringsdepartementet. När detta skrivs pågår 
fortfarande projektet i positiv anda och det 
finns förhoppningar om att finna lösning 
som inte innebär behov av förändring av 
PuL eller annan lagstiftning.

Transportstyrelsen
I Branschlägesrapporten 2010 framförde 
Förbundet stark kritik mot Transportstyrel-
sens bristande tillsynsarbete. Tyvärr kan vi 
konstatera att de flesta bristerna fortfarande 
kvarstår.
Transportstyrelsen svarar om beviljade taxa-
meterdispenser att man i allt väsentligt delar 
bilden som Förbundet ger av bakgrunden 
till nuvarande lagstiftning. Myndigheten tvår 
dock sina händer genom att hänvisa till att 
de nuvarande bedömningsgrunderna är en 
fortsättning på den praxis som utformats un-

der den tid som länsstyrelserna var ansvariga 
för hanteringen av dispensansökningarna 
och Vägverket hade rollen som överprö-
vande myndighet. Transportstyrelsen anser 
att två kategorier kan bedömas att inrymmas 
under begreppet ”synnerliga skäl”.
1. En kategori utgörs av t.ex. limousinefö-

retag eller liknande företag som uteslu-
tande utför den typ av transporter som 
exemplifieras i prop. 1997/98:63 sid 139.

2. Den andra kategorin avser med en 
gemensam beteckning de som kör s.k. 
samhällsbetalda resor. På samma sätt 
som för den första kategorin är det ett 
villkor för undantag att det aktuella 
fordonet uteslutande används för de 
undantagsgrundande transporterna och 
att betalning sker genom fakturering.

Moment som har tillkommit under året är 
att det uppmärksammats att i några avtal 
mellan beställare av samhällsbetalda resor 
och utövare förekommit avtalsvillkor att 
egenavgifter ska kunna betalas. Ett skäl för 
det har uppgetts vara att detta inslag kan 
utgöra ett led i en social utveckling för vissa 
kundgrupper. Eftersom någon länsstyrelse 
i sådana situationer tidigare har beviljat 
undantag har Transportstyrelsens gjort be-
dömningen att ett sådant avtalsvillkor kan 
hanteras genom att ett tillägg görs i beslu-
tet om undantag. Tillägget innebär att om 
avtalsgrundade egenavgifter ska betalas ska 
det framgå av faktureringen för transporten. 
Därmed uppnås en tillräcklig möjlighet att 
kontrollera även sådana penningtransaktio-
ner. Allt enligt Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen har fel
Svenska Taxiförbundet hävdar att Transport-
styrelsen har fel i sin uppfattning när det gäl-
ler kategori 2. Samhällsbetalda transporter 
anges inte som ”synnerliga skäl” i lagens 
förarbeten. Däremot står det att det kan 
föreligga synnerliga skäl om taxifordonet 
uteslutande används för skolbarnstranspor-
ter – inget annat!
Denna utvidgning av begreppet ”synnerliga 
skäl”, som Transportstyrelsen alltså fortsätter 
att göra, är helt oacceptabel, även om det 
var en länsstyrelse någonstans som började 
det hela. 
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Det fortsatta arbetet
Transportstyrelsen håller med Förbundet 
om att antalet beviljade undantag har ökat 
och anger att ”Ett sådant förhållande ger i 
många fall skäl att istället för ett undantags-
förfarande överväga nödvändiga författ-
ningsändringar.”
Mot bakgrund av det nämnda har Trans-
portstyrelsen avsikten att under 2012/2013 
genomföra en översyn av möjligheterna till 
att erhålla undantag från kravet på taxame-
ter i taxifordon sett i relation både till kravet 
på lika konkurrens och till de olika kontrol-
laspekter som berörs.

Antalet taxameterdispenser måste bli färre 
Förbundet noterar nu att Transportstyrelsen 
äntligen har kommit ut på banan i debatten 
om de alltför generöst meddelade taxame-
terdispenserna. Dispenserna snedvrider 
konkurrensen på ett påtagligt vis. Med all 
kraft kommer Förbundet att motarbeta en 
regelförändring som innebär att Transport-
styrelsen får ”cementera”, eller än värre 
liberalisera, den nuvarande tillämpningen.
Transportstyrelsen kommer emellertid 
inte att göra en översyn förrän ”under 
2012/2013”. Tyvärr anar Förbundet att det 
är fråga om slutet av 2013. Transportstyrel-
sen har ännu inte påbörjat något arbete. 
Denna tidsfördröjning är oacceptabel och 
Förbundet anser att Transportstyrelsen, i 
avvaktan på sin översyn, inte får ge några 
taxameterdispenser, förutom till hyrverksfö-
retag (som det är beskrivet i regeringspropo-
sitionen) respektive taxiföretag med fordon 
som uteslutande används för skolbarnstran-
sporter. Ingenting annat.

Det blåser kring upphand-
lingar i taxibranschen

Samhällsbetalda transporter i Gäv-
leborgs län
Under 2011 upphandlade trafikhuvudman-
nen X-trafik AB i Gävleborgs län, färdtjänst 
och skolskjuts med taxi. För hela avtalstiden 
omfattade upphandlingen cirka en halv 
miljard kronor. Redan från början sakna-
des fordon hos flera av entreprenörerna. 
Uppenbarligen hade X-trafik AB missat att 
säkerställa uppgifter från anbudsgivarna i 
detta avseende. Bl.a. saknade den Skånebase-

rade nykomlingen, Tuwa Specialtransporter 
AB (Tuwa), ett tiotal av de fordon som bo-
laget hade uppgett sig disponera över. Även 
andra entreprenörer resterade med fordon. 
Entreprenörerna hade olika förklaringar till 
varför de inte uppfyllde det de lovat i sina 
anbud. 
Stämningen blev allt mer upprörd, särskilt 
de mindre entreprenörerna klagade hög-
ljutt när X-trafik AB började debitera viten 
för saknade fordon. En del av de drabbade 
ansåg att de mest fick betala viten medan 
andra bolag fick utföra lejonparten av 
transporterna. Efter ett antal turer, frekvent 
redovisade i massmedia, sa X-Trafik AB till 
slut upp avtalet med Tuwa med hänvisning 
dels till fordonsbrist, dels till att en av Tuwas 
underentreprenörer, Flens Bil och MC AB, 
hade försatts i konkurs på grund av förfallna 
avgifts- och skatteskulder om cirka 1,6 miljo-
ner kr. Tuwa å sin sida hävdade att det kon-
kursade bolaget aldrig hade varit verksamt 
i Gävleborgs län, däremot hade Tuwa hyrt 
in chaufförer från ett annat bolag, Flens 
Bilservice AB, och det senare bolaget hade 
inte försatts i konkurs. 
Tuwa anser sig berättigade till ett skadestånd 
om 7,2 miljoner. X-Trafik AB anser att Tuwa 
har fördyrat trafiken och överväger att 
komma med motkrav. Här kan vi troligen 
vänta oss ett rättsligt efterspel. 
Tuwa är aktivt på andra håll i landet bl.a. i 
Sörmland. Även där blåser det friskt kring 
bolaget. 

Taxibil Syd i Skåne
En stor vinnare i Skånetrafikens upphand-
lingar av samhällsbetalda transporter under 
senare år har varit Taxibil Syd AB (Taxibil). 
Taxibil kom till slut att stå för så många som 
110 av 350 färdtjänstfordon. Det har stormat 
en del kring bolaget. Vid fordonskontroller 
riktades anmärkningar mot oljeläckage hos 
fordonen, dåliga bromsar, felaktig belysning 
m.m. Flera fordon fick tas ur trafik. 
När Taxibil under löpande avtalsperiod ut-
vidgade verksamheten till att även omfatta 
färdtjänst i Göteborg gick något rejält snett 
– avtalsförhållandena var oklara. Företaget 
kom ihop sig med Göteborgs kommun 
som inte tillät Taxibil att fortsätta. Bolaget 
stämde kommunen på 30 miljoner kronor 
för uteblivna intäkter, men förlorade tvisten. 
Taxibil är numera försatt i konkurs sedan 
mars 2012. 
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Kvalitetsbrister i upphandlingarna?
Det är Förbundets uppfattning att nämnda 
upphandlingar och framförallt detaljerna 
kring trafiken från och med avtalsstart borde 
ha styrts upp bättre av de upphandlande 
myndigheterna. Flera frågor infinner sig. 
Skulle en noggrannare granskning av re-
ferenser ha indikerat att levererad kvalitet 
inte skulle komma att motsvara önskad och 
avtalad? Hur skulle detta i så fall ha kunnat 
undvikas? Ligger det någon form av system-
fel i att det är tillåtet att konstruera upphand-
lingar så att de uppmanar anbudsgivarna att 
lägga allt lägre priser? Att köpa in sig på nya 
marknader är ju inte förbjudet. 
Hur kan de som anlitar taxis tjänster, bättre 
säkerställa att kontrakterad entreprenör har 
råd att bli kvar på marknaden? Borde några 
varningsklockor ringa om anbudspriserna 
blir allt lägre med tiden – i vilka andra bran-
scher sjunker priset hos i stort sett likadana 
tjänster? 

Är tjänstekoncession lika med valfri-
het eller ett försök att komma runt 
LOU?
I Uppsala kommun pågår i skrivande stund 
en ansökningsomgång med rubriken ”Tjäns-
tekoncession avseende taxi- och rullstolstaxi-
transporter”. Gatu- och samhällsmiljönämn-
den fullföljer därmed den i Uppsala sedan 
lång tid tillbaka inslagna vägen att försöka 
ge färdtjänstresenärerna full valfrihet att 
välja vilket taxiföretag de ska resa med. Så 
här långt har kommunen dock inte lyckats 
genomföra detta inom ramen för gällande 
regelverk. Kommer det att gå vägen den här 
gången? Det är inte säkert.
Kommunen har på förhand bestämt ersätt-
ningsnivåerna för transporterna och tanken 
med konstruktionen är att taxiföretagen ska 
konkurrera med varandra ”ute på fältet” i 
stället för vid tidpunkten för upphandling-
en. Kundval ska råda och resenärerna ska 
lockas genom taxiföretagets marknadsföring 
av sin förträfflighet och höga kvalitet vid be-
ställningsmottagning samt genomförande av 
resan. Den som lyckats bäst kommer alltså att 
tjäna mest. Avtalstiden omfattar fyra år och 
det fulla värdet på transporterna beräknas 
till cirka 180 miljoner kronor.  
I lagen om offentlig upphandling stadgas 
att med tjänstekoncession avses ett kontrakt 
av samma slag som ett ”vanligt” upphandlat 
tjänstekontrakt, men där ersättningen för 

tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten 
att utnyttja tjänsten. Det är i princip allt som 
står. Tjänstekoncessioner omfattas således 
inte av upphandlingslagstiftningen i övrigt 
och därmed t.ex. inte av Konkurrensverkets 
tillsyn eller av procedur- eller överprövnings-
reglerna i upphandlingsregelverket. I och 
för sig ska enligt praxis hos EG-domstolen 
samma grundläggande principer iakttas vid 
tilldelning av avtalet som gäller vid vanliga 
upphandlingar, nämligen icke-diskrimine-
ring, likabehandling, transparens, propor-
tionalitet och ömsesidigt erkännande. När 
det gäller principen fritt val för resenären 
att välja leverantör tillåter upphandlingsre-
gelverket inte sådan valfrihet. Billigaste eller 
totalekonomiskt mest fördelaktiga anbud 
ska anlitas i första hand. Vid tjänstekonces-
sion är det emellertid fritt fram att välja.  

Förbundets miljö- och trans-
portkvalitetsarbete
Det är ett medlemskrav att Svenska Taxiför-
bundets medlemmar ska ha en verksamhets-
anpassad trafiksäkerhetspolicy som minst 
omfattar bilbältesanvändning, hastighets-
anpassning och nykterhet i trafiken. Res-
pektive företags policy finns publicerad på 
Förbundets hemsida www.taxiforbundet.se. 
Vidare förbinder sig medlemmarna att följa 
”God Taxitradition”, ett hedersbegrepp för 
taxinäringens goda branschsedvänja. Doku-
mentet God Taxitradition finns att tillgå på 
Förbundets hemsida. 

Därutöver tillhandahåller Förbundet sitt 
egenhändigt framtagna miljö- och transport-
kvalitetsledningssystem Säker Grön Taxi. 
Systemet överensstämmer i allt väsentligt 
med den internationella standarden ISO 
14001. Det innehåller krav på nulägesana-
lys, miljö- och kvalitetspolicy, mätbara och 
kvantifierbara mål, ständiga förbättringar, 
avvikelsehantering, verksamhetsstyrning, 
interna och externa revisioner samt certifie-
ring. Information finns på Förbundets hem-
sida, se knappen ”Säker Grön taxi”. Runt 50 
beställningscentraler arbetar i systemet, 13 
upprätthåller giltiga certifikat.
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Taxirån
Den långsiktiga trenden med ett minskande 
antal taxirån fortsätter och antalet är nu 
nere bland de lägsta nivåerna sedan avreg-
leringen för drygt 20 år sedan. Jämfört med 
åren runt sekelskiftet har en halvering skett.
Sammanlagt under 2011 begicks 60 taxirån 
jämfört med 77 under 2010, en minskning 
med 22 procent. 
I Stockholms län var motsvarande antal 
31 resp. 33 vilket är en minskning med 6 
procent.
Antalet taxirån utanför Stockholms län 
visar på en minskning med 34 procent (29 
resp. 44). Den största minskningen skedde 
i Västra Götalands län med 64 procent (8 
resp. 22) och i Skåne län med 27 procent 
(8 resp. 11).

De övriga rånen skedde med 3 i Norrbottens 
län, 2 i Uppsala län och 1 (ett) vardera i 
Dalarnas, Gävleborgs, Hallands, Jönköpings, 
Kalmar, Västernorrlands, Västmanlands och 
Örebro län.
Antalet taxirån som begicks med hjälp av 
skjutvapen minskade i riket från 13 till 11 
men ökade i Stockholms län från 3 till 7.
Uppgifterna bygger på statistik från Brottsfö-
rebyggande rådet (BRÅ) och är preliminära 
för 2011. 
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)
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KPI visar på en svag ökning mellan 2006 
och 2008, en kort nedgång kvartal 1 2009 
men har därefter endast ökat marginellt. 
Taxiindex som speglar taxiföretagens spe-
cifika 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.

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.

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.
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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 7.167, en minsk-
ning med nästan 20 procent. 

Antalet taxibilar sjönk från 14.558 till 14.034 
mellan åren 1996 och 2005, härefter har det 
ökat igen och första kvartalet 2012 fanns 
det 16.069 taxibilar. Det innebär att antalet 
taxibilar per aktiv tillståndshavare ökat från 
1,63 år 1991 till 2,24 år 2012.
Från1996 har antalet aktiva tillståndshavare 
minskat varje år fram till 2010, med ett mar-
ginellt avbrott 2007. Efter 2010 ligger antalet 
tillstånd på i stort sett samma nivå. Är botten 
nådd?. Däremot fortsätter ökningen av anta-
let taxibilar som sedan 2010 ökat med nästan 
1.000 st. Genom att antalet taxibilar ökat 
och antalet tillståndshavare är oförändrat 
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, dvs. de tillståndshavare som har 
taxibilar i trafik.
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Antal taxiföretag fördelat på företagsform

Län Antal Fysisk AB HB/KB Ek.För. Landsting/ Utländskt
tillstånd person Kommun företag
(Taxiftg)

AB 2 938 2 276 591 69 2 
C 240 166 68 6 
D 114 79 34 1 
E 202 112 88 1 1 
F 192 137 50 2 1 2 
G 84 47 36 1 
H 111 69 40 2 
I 42 30 12 
K 68 48 18 2 
M 845 622 176 44 2 1 
N 123 82 34 5 1 1 
O 1 006 710 272 23 1 
S 131 76 51 1 3 
T 123 66 54 2 1 
U 147 87 56 3 1 
W 67 30 36 1 
X 165 94 66 5 
Y 164 91 67 6 
Z 75 24 47 4 

AC 124 37 84 3 
BD 206 123 77 5 1 

Total 7 167 5 006 1 957 186 8 7 3 

Företagsstruktur

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 5.006 (5.124), aktie-
bolag 1.957 (1.829), handelsbolag 186 (193), 
ekonomiska föreningar 8 (9), kommuner/
landsting 6 (7), utländska företag 3 (3). 
Förra årets uppgifter inom parentes.

Tabell 1 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)
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AB
27,31%

Annat 0,25%

HB/KB
2,60%

Fysisk person, 71,52%

Andel företagsformer, hela landet

Företagsstorlek

3 - 5 bilar, 914 st

> 20 bilar, 51 st 
11 - 20 bilar, 131 st

6 - 10 bilar, 297 st

2 bilar, 975 st

1 bil, 4 799 st

Diagram 3 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)

Diagram 4 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)
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De redan etablerade taxiföretagen – framför 
allt i storstäderna – skaffar allt fler bilar. 
Enbilsföretagen fortsätter att minska från 
4.885 till 4.799, en minskning med 86 
företag.

Antalet taxiföretag som har fler än 20 
taxibilar är nu 51 st. De största företagen 
fortsätter att växa. Det största taxiföretaget 
i landet har nu 137 taxibilar. En intressant 
iakttagelse är att i segmentet 3-5 fordon så 
fortsätter ökningen, i år med 60 företag mot 
46 företag förra året.
 

Från Trafikregistret har vi hämtat uppgifter 
om åldersfördelningen bland de fysiska 
personer som är tillståndshavare för 
taxitrafik. Bland dessa kan vi konstatera att 
landets äldste taxitillståndshavare är 90 år, 
de yngsta är 23 år (5 st). Genomsnittsåldern 
baserat på hela urvalet fysiska personer är 
50,05 år (49,7).

Företagsstorlek 1 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20 >  20

M ars 1996 6 042 1 507 907 135 33 8
M ars 1997 6 308 1 495 926 141 43 12
M ars 1998 6 186 1490 901 154 41 17
M ars 1999 6 149 1404 878 172 53 15
M ars 2000 6 103 1386 860 189 55 18
M ars 2001 6 146 1 252 859 194 50 20
M ars 2002 6 019 1 266 822 198 53 20
M ars 2003 5 860 1 207 820 212 51 21
M ars 2004 5 635 1 187 826 227 59 23
M ars 2005 5 513 1 173 792 223 71 18
M ars 2006 5 455 1 132 775 234 82 24
M ars 2007 5 391 1 134 833 246 76 30
M ars 2008 5 335 1 055 837 264 69 41
M ars 2009 5 115 1 006 831 273 83 46
M ars 2010 4 976 957 808 286 92 52
M ars 2011 4 885 956 854 307 112 50
M ars 2012 4 799 975 914 297 131 51

Tabell 2 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)
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Taxibilar
Sedan 2010 har ökningen av taxibilar blivit 
markant. I hela landet är ökningen nästan 
1.000 taxibilar från 15.101 år 2010 till 16.069 
år 2012 (diagram 5). Den största ökningen 
har skett i Stockholms län med 529 taxibilar 
under motsvarande tid. 

I övriga län är det mindre differenser mot 
föregående år.
Intressant att uppmärksamma är att sedan 
2007 har antalet taxibilar ökat. I år finns 
det totalt 16.069 taxibilar och det är ”all 
time high”.
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Antalet taxibilar per 1.000 invånare sjönk 
stadigt under många år (diagram 6). Den 
ökning vi noterade förra året förstärks 
2012 och är ett trendbrott jämfört med den 
relativt stabila nivån 2007 – 2010. 

Det finns dock mycket stora regionala 
skillnader, som inte enbart kan förklaras av 
befolkningsunderlaget.
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23

Tabell 3 redovisar antalet taxibilar per 
län i relation till befolkningstalet 1990 
respektive 2012.
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 från 3.845 (1990) 
till 6.142 (2012), en ökning med nästan 60 
procent. Samtidigt har Stockholms läns 
invånarantal ökat med drygt 22 procent 
vilket innebär att taxitätheten har ökat 
med 25 procent. Den största ökningen av 
taxitätheten har skett i Örebro län, drygt 41 
procent. Den största minskningen har skett i 
Kronobergs län där taxitätheten har minskat 
med med nästan 45 procent.

Län

AB 3 845   6 142   59,74% 2,359 2,937 24,47%
C 363   510   40,50% 1,371 1,506 9,84%
D 267   377   41,20% 1,054 1,383 31,25%
E 436   500   14,68% 1,091 1,160 6,28%
F 343   308   -10,20% 1,119 0,912 -18,52%
G 304   175   -42,43% 1,722 0,948 -44,95%
H 330   247   -25,15% 1,378 1,060 -23,07%
I 87   77   -11,49% 1,531 1,344 -12,22%
K 164   152   -7,32% 1,094 0,994 -9,15%
M 1 186   1 873   57,93% 1,121 1,495 33,36%
N 270   347   28,52% 1,076 1,150 6,90%
O 1 965   2 283   16,18% 1,431 1,435 0,28%
S 390   310   -20,51% 1,381 1,137 -17,70%
T 273   400   46,52% 1,005 1,421 41,29%
U 255   341   33,73% 0,994 1,341 34,91%
W 341   286   -16,13% 1,190 1,034 -13,07%
X 347   317   -8,65% 1,204 1,148 -4,64%
Y 348   351   0,86% 1,336 1,449 8,50%
Z 303   236   -22,11% 2,248 1,869 -16,88%

AC 463   424   -8,42% 1,851 1,633 -11,79%
BD 449   413   -8,02% 1,708 1,662 -2,73%

Total 12729 16069 26,24% 1,493 1,695 13,52%

Fordon per 1 000 invånare

1990 2012
Förändring i 

procent 1990 2012
Förändring i 

procent

Antal fordon

Tabell 3 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012; Statistiska Centralbyrån, invånaruppgifter)
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Taxibilsflottan
Av det totala taxibilsbeståndet (16.069) 
utgör cirka 88 procent (14.033) taxibilar 
med registreringsdatum 2007 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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Bensin Diesel Diesel < 120 g/km Gas Elhybrid E85/Etanol

År Bensin Diesel Diesel < 120 g/km Gas Elhybrid E85/Etanol Summa Alternativbränslen
2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100% 2,00%
2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100% 1,95%
2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100% 4,17%
2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100% 7,80%
2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100% 10,77%
2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100% 17,87%
2010 6,48% 67,55% 12,46% 5,37% 8,15% 100% 25,97%
2011 5,04% 58,40% 3,80% 20,42% 6,04% 6,30% 100% 32,75%
2012 3,88% 50,38% 8,89% 26,77% 5,78% 4,32% 100% 36,86%

Andel (hela landet)

Diagram 7 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)

Tabell 4 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)
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Taxibilar – drivmedel 
(hela landet)

Andelen miljöbilar ökar kraftigt (tabell 
6). 2004 var andelen taxibilar som körs 
på alternativa bränslen 2 procent, 2012 
är den nästan 37 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 anslutna 
transportörerna i allt snabbare takt går 

över till miljöbilar. En bidragande del till 
utvecklingen är att miljöbilar prioriteras 
vid flera flygplatser och järnvägsstationer 
samt varit krav i flera stora upphandlingar. 
Tabell 5 visar det faktiska antalet enligt 
Vägtrafikregistret vid respektive tidpunkt. 
Ett nytillskott i tabellen från och med förra 
året är att vi får uppgift om dieseldrivna bilar 
med max utsläpp CO2 om 120 g/km.
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År Bensin Diesel Diesel < 120 g/km Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 3 611 10 397 281 3 2 14 294
2005 2 952 10 809 264 4 5 14 034
2006 2 507 11 130 445 16 133 14 231
2007 1 978 11 579 648 58 441 14 704
2008 1 449 11 792 682 202 715 14 840
2009 1 171 11 054 818 515 1 327 14 885
2010 978 10 201 1 881 811 1 230 15 101
2011 786 9 100 592 3 181 941 981 15 581
2012 623 8 095 1 428 4 301 928 694 16 069

Antal (hela landet)

Diagram 8 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)

Tabell 5 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)



26

År Bensin Diesel Diesel < 120 g/km Gas Elhybrid E85/Etanol Summa Alternativbränslen
2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100% 2,00%
2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100% 1,95%
2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100% 4,17%
2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100% 7,80%
2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100% 10,77%
2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100% 17,87%
2010 6,48% 67,55% 12,46% 5,37% 8,15% 100% 25,97%
2011 5,04% 58,40% 3,80% 20,42% 6,04% 6,30% 100% 32,75%
2012 3,88% 50,38% 8,89% 26,77% 5,78% 4,32% 100% 36,86%

Andel (hela landet)

Andelen miljöbilar ökar mest i Stockholms 
län. De flesta bilmodellerna för alter- 
nativbränslen kan också köras på vanlig 

bensin. Att så inte sker följs upp av intern- 
kontrollsystem och revisioner.

Taxibilar – drivmedel 
(Stockholms län)

Av samtliga nyregistreringar i Stockholms 
län de tre första månaderna 2012 var 
andelen taxibilar som körs på alternativa 

bränslen 87 procent. Andelen fordon som 
körs på alternativbränslen i Stockholms län 
är nu uppe i 63,69 procent.
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År Bensin Diesel Diesel < 120 g/km Gas Elhybrid E85/Etanol Summa
2004 1 637 3 603 0 0 0 5 240
2005 1 218 3 900 12 0 0 5 130
2006 978 4 041 137 6 104 5 266
2007 723 3 999 257 40 324 5 343
2008 500 3 929 285 174 549 5 437
2009 371 3 329 393 452 1 014 5 559
2010 299 2 857 929 681 847 5 613
2011 242 2 332 30 1 897 772 625 5 898
2012 184 1 847 199 2 801 761 350 6 142

Antal (Stockholms län)

Tabell 6 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)

Tabell 7 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)

Diagram 9 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)
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År Bensin Diesel Diesel < 120 g/km Gas Elhybrid E85/Etanol Summa Alternativbränslen
2004 31,24% 68,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%
2005 23,74% 76,02% 0,23% 0,00% 0,00% 100% 0,23%
2006 18,57% 76,74% 2,60% 0,11% 1,97% 100% 4,69%
2007 13,53% 74,85% 4,81% 0,75% 6,06% 100% 11,62%
2008 9,20% 72,26% 5,24% 3,20% 10,10% 100% 18,54%
2009 6,67% 59,88% 7,07% 8,13% 18,24% 100% 33,44%
2010 5,33% 50,90% 16,55% 12,13% 15,09% 100% 43,77%
2011 4,10% 39,54% 0,51% 32,16% 13,09% 10,60% 100% 55,85%
2012 3,00% 30,07% 3,24% 45,60% 12,39% 5,70% 100% 63,69%

Andel (Stockholms län)

Tabell 9, 10 och 11 visar fördelningen av 
taxibilar mellan olika fabrikat respektive 
färger. Volkswagen ligger stabilt i täten 
och är det vanligaste taxifabrikatet. Volvo 

fortsätter att backa medan Mercedes ökar 
sin andel Med undantag av Volkswagen är 
förändringarna marginella jämfört med 
föregående år.

1204 1104 1004 0904 0804 0704 0603 0503 0403 0303 0203 0103 0004 9904 9804
Fabrikat Totalt Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel
Vw 4 624 28,8% 24,8% 15,8% 12,6% 12,0% 11,9% 11,6% 12,2% 13,3% 14,6% 16,3% 17,4% 18,6% 20,8% 19,3%
Volvo 2 731 17,0% 20,4% 24,7% 29,4% 32,6% 33,8% 33,1% 32,4% 32,7% 33,3% 32,8% 33,4% 33,6% 33,5% 34,8%
Mercedes 2 688 16,7% 15,5% 15,3% 14,8% 14,6% 16,2% 18,6% 21,7% 23,7% 25,7% 25,9% 24,7% 22,6% 20,4% 18,2%
Ford 1 925 12,0% 11,2% 10,1% 9,0% 8,3% 7,2% 6,9% 6,0% 5,6% 5,1% 4,7% 4,6% 4,7% 4,7% 4,5%
Toyota 1 033 6,4% 6,9% 6,2% 4,6% 2,8% 2,5% 2,8% 3,0% 3,1% 2,5% 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 1,7%
Renault 620 3,9% 3,7% 3,8% 3,4% 3,5% 3,4% 3,9% 3,6% 3,4% 3,0% 2,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4%
Opel 449 2,8% 3,8% 5,3% 6,2% 5,9% 4,6% 3,6% 3,0% 2,0% 1,7% 1,8% 2,1% 2,0% 2,3% 2,6%
SAAB 417 2,6% 4,8% 7,1% 9,5% 9,5% 9,1% 7,7% 6,5% 4,2% 1,9% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0%
Peugeot 274 1,7% 0,5% 0,6% 0,9% 1,2% 1,9% 1,2% 2,5% 2,9% 3,3% 2,6% 2,1% 2,0% 2,1% 6,8%
Citroen 175 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% 1,7% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,6% 2,8% 2,9%
Nissan 143 0,9% 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 1,0% 1,2% 1,4% 1,7% 2,1% 2,5% 3,1% 4,0%
Övriga 990 6,2% 6,4% 8,4% 6,6% 6,9% 6,6% 7,9% 6,3% 5,9% 5,5% 6,2% 6,3% 6,3% 5,4% 1,7%
Summa 16 069 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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 miljöklassningen och även en bra räckvidd 
på gasdrift för att vara en bil försedd med 
både gas- och bensintank.

Fabrikat Summa Etanol EL hybrid GAS Diesel < 120 g/km
Volkswagen 2932 11 2510 411
Volvo 1296 368 586 342
Toyota 923 921 2
Mercedes 1181 2 1135 44
SAAB 259 228 27 4
Peugeot 217 4 213
Renault 136 6 130
Ford 140 62 15 63
Skoda 104 6 98
Övriga 163 9 5 28 121
Totalt 7351 694 928 4301 1428

Den vanligaste färgen på en taxibil är 
fortfarande svart. De dominerande färgerna 
är svart, vit, grå 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 10 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)

Tabell 9 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)

Tabell 8 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)
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1204 1104 1004 0904 0804 0704 0604 0504 0404 0304 0204
Färg Totalt Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel
Svart 4 304 26,78% 27,62% 27,22% 27,54% 25,78% 24,47% 23,27% 22,59% 22,76% 22,2% 21,7%
Vit 4 213 26,22% 24,23% 23,36% 21,78% 21,00% 20,97% 21,85% 22,11% 22,42% 23,9% 25,1%
Grå 3 627 22,57% 23,39% 23,44% 23,24% 22,94% 21,26% 19,67% 18,28% 17,05% 16,1% 14,9%
Blå 2 698 16,79% 17,46% 18,16% 19,25% 21,33% 23,67% 25,58% 26,98% 26,98% 25,5% 24,0%
Gul 398 2,48% 2,82% 2,91% 2,78% 2,81% 2,17% 1,24% 0,86% 0,87% 0,9% 1,0%
Röd 287 1,79% 1,89% 2,03% 2,27% 2,51% 3,03% 3,33% 4,05% 4,46% 5,3% 6,4%
Brun 184 1,15% 1,04% 1,02% 1,04% 1,13% 1,18% 1,29% 1,30% 1,39% 1,4% 1,2%
Grön 122 0,76% 0,92% 1,11% 1,30% 1,50% 1,93% 2,30% 2,75% 3,11% 3,7% 4,6%
Övriga 236 1,47% 0,63% 0,75% 0,80% 1,00% 1,32% 1,47% 1,08% 0,96% 1,0% 1,1%
Summa 16 069 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Taxibilarnas färgfördelning

Konkurssituationen
Utvecklingen av antalet konkurser i taxi- 
företag framgår av diagram 10. Ökningen i 
början av nittiotalet kan ses som en effekt av 
övergången till marknadsstyrning och den 
överetablering som blev följden. 

Efter en nergång under tio år har det sedan 
2002 gått upp och ner. Från 2008 och fram 
till 2011 har antalet konkurser minskat från 
89 till 65 st.
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Diagram 10 (Källa: Statistiska Centralbyrån)

Tabell 11 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)



29

Taxiförarlegitimationen
Trafikverkets teoretiska prov består av de fyra 
delproven lokalkännedom*/,kartkunskap, 
lagstiftning samt säkerhet och beteende. 
Till det kommer det obligatoriska körprovet.
I tabell 12 redovisas utfallet för respektive 
delprov och region under 2011. Vi redovisar 
också en jämförelse över godkännande 
graden för respektive delprov mellan 2010 
och 2011.

Sammanlagt 8 163 körprov har genomförts 
under året. Av dessa var 45,1 procent (44,6) 
godkända.
*/ Anm. Endast för de förare som ska köra i 
Stockholms län krävdes prov i lokalkännedom. 
Provet kunde dock genomföras på vilket 
förarprovskontor som helst. Kravet på 
godkänt prov i lokalkännedom avskaffades 
1 april 2012.

Totalt antal genomförda taxiförarlegitimationsprov

Avser perioden: 20110-01-01 - 2011-12-31
Vv-Region Provbenämning Antal godkända % 2011 % 2010

Stockholm Lokalkännedom 3 039 1 457 47,9% 45,2%
Kartkunskap 3 242 1 537 47,4% 49,1%
Lagstiftning 3 439 1 659 48,2% 44,7%
Säkerhet och beteende 3 107 1 737 55,9% 54,5%
Körprov 3 501 1 460 41,7% 42,6%

Mälardalen Lokalkännedom 54 15 27,8% 37,0%
Kartkunskap 706 285 40,4% 39,5%
Lagstiftning 776 340 43,8% 40,0%
Säkerhet och beteende 620 329 53,1% 55,1%
Körprov 737 377 51,2% 42,7%

Sydöst Lokalkännedom 41 15 36,6% 16,0%
Kartkunskap 682 323 47,4% 48,8%
Lagstiftning 713 335 47,0% 50,9%
Säkerhet och beteende 593 332 56,0% 69,2%
Körprov 754 372 49,3% 46,2%

Sydväst Lokalkännedom 14 5 35,7% 35,7%
Kartkunskap 2 152 1 010 46,9% 47,2%
Lagstiftning 2 034 1 120 55,1% 54,0%
Säkerhet och beteende 1 659 1 156 69,7% 68,6%
Körprov 2 231 895 40,1% 40,4%

Norr Lokalkännedom 34 8 23,5% 35,0%
Kartkunskap 1 080 575 53,2% 56,3%
Lagstiftning 1 202 603 50,2% 54,8%
Säkerhet och beteende 867 658 75,9% 79,8%
Körprov 940 579 61,6% 61,0%

Totalt för Lokalkännedom 3 182 1 500 47,1% 44,6%
hela landet Kartkunskap 7 862 3 730 47,4% 48,7%

Lagstiftning 8 164 4 057 49,7% 48,9%
Säkerhet och beteende 6 846 4 212 61,5% 62,9%
Körprov 8 163 3 683 45,1% 44,6%

Totalt
Jämförelse godkända

Tabell 12 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2012)
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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 branschperspektivet 
tydlig och kompromisslös hållning arbetar för

•	 att taxibranschen är en del av koll- 
ektivtrafiken

•	 att konkurrensen inom taxibranschen 
sker på lika villkor

•	 att varumärket Taxi åtnjuter ett högt 
anseende i samhället

•	 att Förbundet har resurser och komp- 
etens som ger handlingsutrymme för 
en positiv branschutveckling

•	 att medlemmarnas tjänster efterfrågas 
på villkor som skapar trygghet för 
taxiföretagen och dess anställda

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

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens ledamöter utses vart 
tredje år av kongressen, som i Upplands 
Väsby 2009 utsåg följande ledamöter.

Förbundsordförande Lennart Hamnered, 
ingår i arbetsutskottet.

Vice ordförande Karin Bachstätter, 
ingår i arbetsutskottet, verkställande 
direktör i Beställningscentralen i 
Kronoberg AB.

Styrelseledamot Dimitrios Faniadis, 
styrelseordförande i Taxi Stockholm 
150000 AB.

Styrelseledamot Anders Fernlund, 
styrelseordförande i Taxi 020 AB.

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

Styrelseledamot Jörgen Nilsson, 
verkställande direktör i Vellinge Taxi AB.

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

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

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

Kongressbeslut
Svenska Taxiförbundets kongress 2009 
beslutade 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 bä-
ring på taxibranschen,

Svenska Taxiförbundet
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•	 information, dvs. information såväl 
inom taxibranschen som utåt mot kun-
der och andra intressenter i form av 
hemsida, tidning, branschträffar, etc. 
samt

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

All den verksamhet som Förbundet bedri-
ver ska präglas av Förbundets kärnvärden 
och leda mot Förbundets vision och lång-
siktiga och strategiska mål.

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

Kongressbeslutet innefattade även att avgif-
ten från medlemmarna under kommande 
kongressperiod skulle sänkas till 70 pro-
cent av avgiften för 2009, allt annat lika. En 
löpande anpassning av verksamheten ska 
ske så att ett starkt branschförbund bibe-
hålls 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 ramen 
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 gyn-
nar en medlem på bekostnad av en an-
nan medlem

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

Finansiering
Förbundsverksamheten finansieras för-
utom 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, 
Länsförsäkringar, Alkolås i Skandinavien 
AB, Viréns AB, Strålin & Persson, Speaking 
Partners, Diino AB och QuestBack. Fler är 
på väg.
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Förbundskansliet
Svenska Taxiförbundet
Gårdsfogdevägen 18 B
Box 20147
161 02 Bromma
Telefon 08 566 21 660
Fax 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 
transportkvalitetsledningssystemet Säker 
Grön Taxi samt vissa andra juridiska 
frågor.
Mobil 0705 36 37 46

Claudio Skubla
marknads- och kommunikationsansvarig.
Mobil 0736 35 02 25

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

Ejert Seijboldt,
handläggare, Mobil: 0705 64 32 92

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

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

Information
Förbundets information består av olika skrif-
ter och tidningen Taxi idag. Ett elektroniskt 
Nyhetsbrev distribueras en gång per månad. 
Nyhetsbrevet finns även att hämta på För-
bundets hemsida. Information ges och utbyts 
givetvis även under TaxiForum, Persontrafik, 
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 publice-
ras fortlöpande nyttigheter för Förbundets 
medlemmar som t.ex. transportöravtal, 
konsortialavtal, självkostnads- och prissätt-
ningskalkyler.

Det mesta av den skriftliga information som 
Förbundet producerar publiceras på Taxi-
Kaféet, som kan nås via Förbundets hem-
sida genom en särskild inloggning. Endast 
tillgängligt 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 for-
namn.efternamn@taxiforbundet.se.
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Förbundets utbildning
I takt med att taxiföretagen blir allt mer af-
färsmässiga ställs högre krav på företagan-
det inom branschen, krav på utbildning, 
serviceförmåga 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 behö-
ver välutbildade 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 an-
dra är en utbildning via Internet.

Internetkursen är uppbyggd på korta in-
studeringsmoduler som kompletteras med 
övningsfrågor.

Båda versionerna är provinriktade och 
uppdateras 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
2011  227   1.110

Förbundet erbjuder också medlemmarna 
lärarledda kurser. Förbundet leder kurser-
na och anlitar sjukvårdskunniga, som prak-
tiskt övar deltagarna i första hjälpen och 
passagerarnas olika behov av hjälp.

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

Förbundet erbjuder både föreläsarledda 
BLIV-kurser och Internetbaserad utbild-
ning.

De föreläsarledda kurserna löper över fem 
dagar erbjuds efter beställning på olika or-
ter i landet. Kurserna genomförs som ex-
ternat- och internatkurser.

Efterfrågan på föreläsarledda kurser har 
minskat kraftigt de senast åren.

Den föreläsarledda kursen har under 2011 
genomförts i Umeå.

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
2011  1  20  56

Kurs för blivande bussföretagare 
(Buss på väg)
Förbundet har under 2011 erbjudit inter-
netutbildning för blivande bussföretagare. 
Eftersom yrkestrafiklagstiftningen efter 
den 1 juni 2012 delas upp i Yrkestrafiklag 
respektive Taxitrafiklag har Buss på väg 
lagts ner. Kursen var upplagd på samma sätt 
som den internetbaserade BLIV-kursen. 
Kursen hade under 2011 6 deltagare.

Styrelse- och aktieägarkurser
Förbundet erbjuder kvalitativ fortbildning 
som ska skapa förutsättningar för delta-
garna att utvecklas som företagare och sty-
relseledamöter. Kurserna erbjuds som en-
dagsutbildningar. Kursen finns även som 
tvådagarsutbildning med ett stort inslag av 
ekonomi och analysarbete.
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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 
samt i samband med TaxiForum.

År         Antal kurser
2006 7
2007 4
2008 3
2009 5
2010 6
2011 1

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.
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 
taxiresor. Avsikten med utbildningen är 
att stötta medlemsföretagen i deras arbete 
med det interna trafiksäkerhetsarbetet och 
att höja yrkesstatusen.

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

Egenkontroll för bättre kvalitet och 
stärkt varumärke
Ytterligare ett projekt är igång 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 föra-
ren 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 
redovisningen mot kund. Särskilt viktigt 
kan detta vara då det gäller att uppfylla kva-
litetskrav vid offentlig upphandling av sam-
hällsbetalda transporter. 

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 taxa-
metern.

Taxiförarutbildning inom 
gymnasieskolan
Efter riksdagens beslut i maj 2010 i en-
lighet med regeringens proposition 
(2009/10:2209) om sänkt körkortsålder till 
18 år för taxi- och bussförare som genom-
gått en treårig gymnasieutbildning, finns 
idag utbildning för taxi- och bussförare 
under Fordons- och transportprogrammet 
med inriktningen persontransporter. Ut-
bildningen startade hösten 2011 (GY11).

Eleverna får denna väg kompetens för både 
taxi och buss.
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Svenska Taxiförbundets nätverk
Arbetsmiljöverket
Bil Sweden
Bilprovningen
Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA)
Branschföreningen Tågoperatörerna
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Bussbranschens Arbetsgivareförbund (BuA)
Grayling
Handelskammaren
IQ
IRU
Konkurrenskommissionen
Konkurrensverket
Konsumentverket
Miljöstyrningsrådet
Miljöledarna Ciconia
Motorbranschen (MRF)
Motormännen (M)
Motormännens Helnykterhetsförbund (MHF)
Nordiska Taxiförbunden
Partnersamverkan
Persontrafik
Polisen
Regeringskansliet
Resenärsforum
Riksdagen
Samres
Skatteverket
Skolverket
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Åkeriföretag 
Svetax Invest AB
Swedac
Swedavia
Taxibranschens leverantörer
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportarbetareförbundet
Transportgruppen
Transportstyrelsen
TYA
VTI
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Den procentuella andelen medlemsföretag 
är stabil. Strukturförändringen mot större 
och större taxiföretag, som påbörjades för 
drygt tio år sedan , fortsätter och förstärks. 
Andelen förbundsmedlemmar sett över 
hela landet är 61,21 procent.

Diagram 11 beskriver medlemsutveckling-
en mellan 1990 och 2010. Från och med 
1996 utgörs underlaget av aktiva tillstånds-
havare. Talen ovanför staplarna visar an-
slutningsgraden av medlemmar i procent.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

A
nt

al
 ti

lls
tå

nd
sh

av
ar

e

År

Medlemsläget

Ej medlemmar Medlemmar

Anslutningsgraden i Norrland, Stockholm 
och Västsverige är fortsatt hög (diagram 
12) medan framför allt Östergötlands, Ble-
kinge, Värmlands och Örebro län är svaga 
områden. 

På Gotland saknar Förbundet helt medlem-
mar. Den drastiska minskningen i Uppsala 
län beror på att ett större medlemsföretag 
lämnade Förbundet vid årsskiftet. 
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Diagram 11 (Källa: Vägtrafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2012)

Diagram 12 (Källa: Vägtrafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2012)
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Anslutna beställningscentraler 2012-05-21

Samtliga uppgifter om beställningscentralerna är tagna ur medlemsregistret den 21 maj 2012. 
Om någon uppgift inte stämmer beror detta på att det skett en uppdatering efter detta datum 
eller att medlemmen inte lämnat in ändringsuppgift.
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