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VD rapport: 
Förbundets verksamhet år 2022

 F
örbundet kan se tillbaka på ett år med många möten, 
företagsbesök, aktiva pressutspel och svar på remisser.  
Det har handlat om förarbrist, sänkt ålder för TFL,  

drivmedelspriser, SCB:s taxiindex, hållbar upphandling av 
samhällsbetalda resor och ett nytt skattedirektiv från EU som 
fr o m 1 januari 2023, kommer kunna bidra till en bättre 
konkurrens för hela taxibranschen. Frågan om Förbundets syn 
på rättsväsendets hantering av förare som begår brott aktuali
serades i slutet på året.

Förbundet har också drivit och utvecklat nätverket Mobili
tetsrådet: vilka förutsättningar krävs för att delade mobilitets
tjänster ska kunna öka tillgängligheten och bidra till minskad 
privatbilism.

Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY, har ökat anslutna 
företag med 13 procent under året. Merparten av de företag 

som anslutit sig representerar godsbranschen med många små 
företag. Motsatt gäller för taxibranschen där det är beställnings
centralerna som dominerar. Antalet kontroller av förarbehörig
heter har ökat med nio procent och trafiktillstånd har ökat med 
tre procent. 

Förbundet kunde under året hälsa nya medlemmar välkom
na: Lerums Taxi AB, Anders B Erikssons Buss Mora, Fyrbodals 
Taxitransporter AB, Karlstad Taxi AB, Larssons Buss AB, Vel
lingetaxi AB, VeVe Sverige, Bohusläns Taxi AB, Taxi Draksta
den AB, Bodins LIMO o HIFI, Luleå Flygbuss & Taxiexpress 
AB samt Taxi ED, Conny Karlsson.

Bawer Coskun, vd,  
Svenska Taxiförbundet
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JANUARI
Möte med Infrastrukturdepartementet: Förarbrist på agendan

Möte med GD för Transportstyrelsen om taxameter
föreskrifter och Bbehörighet för fordon upp till 4,25 ton.

Förbundets svar på remisser:
• Finansdepartementets promemoria om skattelättnad för arbets-

resor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk. Förbundet 
finner att syftet med förslaget – att förenkla nuvarande regel
verk samt att möjliggöra att fler omfattas av möjligheten till 
skattereduktionen – inte nödvändigtvis kommer att uppnås. 

• Regeringen föreslår att karenstiden i lagen om stöd vid korttids-
arbete tillfälligt slopas. Den föreslagna ändringen innebär att 
arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden 
mars 2020 – september 2021 kan beviljas stöd. Förbundet 
tillstyrkte lagförslaget i dess helhet.

• Finansdepartementets promemoria om sänkt energiskatt på 
bensin och diesel. Förbundet tillstyrkte förslaget i sin helhet.

FEBRUARI
Pressutspel: 
• Bonus malus har spelat ut sin roll – inför en mobilitetspeng till 

alla resenärer.

Förbundet medverkade i Skatteverkets workshop angående nya 
regler för plattformsföretag.

Förbundet arrangerade: 
• Möte om utbildningsfrågor för förare – Samverkansgruppen 

Svenska Taxiförbundet med Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, 
STR, Trafikutbildarnas Riksorganisation, TR.

• Digitala seminarier för Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY 
• Möte för Mobilitetsrådet.
• Webbinarier om BKY för medlemmar i Svenska Taxiförbun

det, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. Stort 
deltagande och uppskattat. 

• Möte med BKY utvecklingsgrupp där representanter från alla 
tre branscher ingår. 

Förbundets svar på remisser:
• EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet.  

Förbundet ser fram emot att få bidra med förslag till utveckling 
av hållbara delade mobilitetstjänster. Det handlar om att 
vidga begreppet ’kollektivtrafik’ till att se de möjligheter olika 
aktörer erbjuder inom delade mobilitetstjänster; taxi, hyrbil, 
bilpooler, elsparkcyklar, hyrcyklar osv…

MARS
Pressutspel:
• Sänk skatten på drivmedel – undvik konkurser inom taxi.
• Regeringens åtgärdspaket om bränslepriser: Yrkestrafiken 

behöver skattelättnader nu, inte i sommar eller nästa år.
• Taxinäringen välkomnar oppositionens förslag på sänkt  

drivmedelsskatt.

Förbundet arrangerade: 
• Regionalt Taxiråd i Väst om branschens framtid och möj

ligheter. Medverkande: Taxiföretag, Arbetsförmedlingen, 
Transportstyrelsen, Biltrafikens Arbetsgivarförbund/Trans
portföretagen och Transportarbetareförbundet.

Förbundet uppvaktade regeringen med en skrivelse om taxi
tjänster med säkerhet kommer att omfattas av EU:s direktiv om 
samarbete i fråga om beskattning, DAC7.

Förbundet medverkade i en översyn av taxiindex efter att 
SCB gjort ett ”internt handhavandefel” som ledde till en 
nedjustering av Taxiindex med cirka åtta procent under januari.

Enkät till våra medlemmar från Betalningsutredningen – 
frågor om kontantacceptans.

Kvartalsmöte för BKY med Transportstyrelsen. Genomgång 
av drift mm och nya funktioner i kommande versioner av BKY.

Förbundets svar på remisser:
• Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra 

vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel 
med körkortsbehörighet B. Förbundet uppmanade Regeringen 
att säkerställa en möjlighet till undantag införs i svensk  
nationell lagstiftning så att fordon med en totalvikt över
stigande 3.5 ton men ej 4.25 ton skall kunna framföras med 
Bbehörighet där dessa drivs med alternativa drivmedel och 
används yrkesmässigt för gods eller persontransporter.

APRIL
Pressutspel:
• Inför Taxikonferens Syd: Överlever taxi dagens drivmedels-

priser? När blir laddning av elbilar en fungerande verklighet?
• Taxikonferens i Malmö – enighet om taxis utmaningar.
• Gemensam debattartikel med Förbundet, Svensk Kollektiv

trafik, Trafikförvaltningen, region Stockholm och DHR 
Stockholmsavdelningen: Underlätta klimatsmarta  
persontransporter – ändra reglerna för B-körkort som andra 
länder gjort.

Förbundet arrangerade Taxikonferens i Syd – ett möte om 
branschens framtid.

Förbundets svar på remisser:
• Sänkt skatt på bensin och diesel – tillfällig sänkning av bensin- 

och dieselskatter med 1 krona och 5 öre från och med 2022-05-01 
till och med 2022-09-30. Sänkningen skall enligt Regeringen 
innebära att Sverige sänker – om än tillfälligt och under en 
begränsad period – bensin och dieselskatterna ner till EU:s  
minimiskattenivå. Förbundet ställde sig positiv till sänkningen 
som sådan men menar att den borde träda i kraft tidigare och 
inte senare än 20220401. 

3 SVENSKA TAXIFÖRBUNDET – VERKSAMHETSRAPPORT ÅR 2022



MAJ
Pressutspel: 
• Persontransporter på väg – utveckling nu och framåt med  

agenda för Taxi i Norr.
• Taxi välkomnar fler kvinnor som förare – med anledning av 

regeringens plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på 
arbetsmarknaden.

Förbundet medverkade i konferensen Taxi i Norr med anförandet: 
Branschen är på gång!

Förbundet medverkar i Skatteverkets Stora Branschgrupp 
som presenterade en uppdaterad rapport för konkurrens på lika 
villkor.

Förbundet uppvaktade regeringen om en höjning av det s k 
jämförelsepriset i Taxitrafiklagen. 

Möte med BKY utvecklingsgrupp där representanter från 
Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges  
Åkeriföretag ingår. 

Kvartalsmöte med Transportstyrelsen. Genomgång av drift 
mm och nya funktioner i kommande versioner av BKY.

JUNI
Pressutspel:
• Branschläget 2022: Taxi kan bidra till såväl plånbok som 

klimat.

Förbundets Branschlägesrapport publicerades
Förändring i Förbundets styrelse: Sasa Vejzovic ersatte 

Magnus Klintbäck som lämnade sin roll som regionchef  
Stockholm, Cabonline.

BKY: Nytt samarbetsavtal tecknat med Flex Applications Sveri
ge AB som blir systemleverantör till BKY. 

Förbundets svar på remisser:
• Positivt remissvar från Förbundet gällande Finansdepartementets 

förslag till införande av EU-direktiv DAC7 i svensk rätt samt 
dess tillämpning för taxitjänster.

JULI
Pressutspel:
• Åtgärder för fler i arbete – taxi välkomnar nya förare. Utspel 

med anledning av regeringens beslut om regelförändringar för 
att förbättra förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken.

Förbundet i Almedalen: 
• Förbundet medverkade i möten med ett antal regionala  

myndigheter för samtal om hållbara upphandlingar av  
samhällsbetalda resor.

• Förbundet arrangerade tillsammans med Biluthyrarna Sverige 
och Tier Mobility ett seminarium under Mobilitetsrådets 
hatt: ”Kan miljöbonus för delade mobilitetstjänster minska 
privatbilismen?”

• Förbundet medverkade i en rad mingel, bland annat hos 
Transportföretagen samt arrangerade Grillkväll med många 
gäster.

• Finfika hos Taxi Gotland

AUGUSTI
Pressutspel:
• Replik till SvD:s ledarsida ”Låt taxireglerna vara kvar”.
• Inslag i TV4 med rubriken ”Akut brist på taxichaufförer i 

landet – runt 7000 saknas.”

Förbundet frågade sina medlemmar ”Hur ser förarbristen ut 
hos er? Undersökningen initierades av TV4 som ville veta hur 
rekryteringsbehovet ser ut i taxibranschen. Förbundet kontak
tade även de större bolagen som inte är medlemmar. Cirka 85 
procent av branschen svarade. Undersökningen visade att runt 
7000 förare saknas.

Förbundets svar på remisser:
• Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. 

Förbundet är kritiska till höjda avgifter för tillsyn och 
tillståndshantering.

• Justitiedepartementets remiss Polismyndighetens hemställan om 
möjlighet att kunna använda identifieringsljus… Förbundet 
ställer sig positiv till alla förslag vilka ökar trafiksäkerheten.

SEPTEMBER
Pressutspel:
• Underlätta för unga att utbilda sig till taxiförare. Utspel med 

anledning av att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag 
att utreda hur utbildning till yrkesförare enklare ska kunna 
fortbildas på distans. 

Förbundet arrangerade seminarier för Behörighetskontroll 
Yrkestrafik, BKY. Möte med BKY utvecklingsgrupp där  
representanter från Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag 
och Sveriges Åkeriföretag ingår. 

Kvartalsmöte med Transportstyrelsen. Genomgång av drift 
mm och nya funktioner i kommande versioner av BKY.

Förbundet förstärkte sitt kansli med två medarbetare: ansva
rig för Förbundets kansli samt en näringspolisk utredare.

Förbundet medverkade i MAGdagarna, taxametermeterföre
tagens konferens i Tällberg.

Förbundets svar på remisser:
• Miljödepartementets remiss gällande promemorian avseende 

”Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp 
från vissa fordon”. Förbundet ser positivt på EU:s ”fit for 55” 
paket och de förslag som kan leda till minskad privatbilism 
men samtidigt ökad mobilitet, och att taxi kan spela en stor 
roll i detta arbete….

OKTOBER
Pressutspel: 
• Otillåten prissamverkan – ett hot mot konkurrensen.  

Utspel med anledning av att två taxibolag i Västra Götaland 
samarbetat inför en upphandling om färdtjänst.

• Kenneth Svärd ny expert inom offentlig upphandling. 
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• Debattartikel i Dagens Samhälle: Landsbygdskommuner 
drabbas värst om reseavdraget behålls. Minskade skatteintäkter 
för kommuner och regioner är bara ett av sju skäl att inte riva 
upp beslutet om skattelättnad för arbetsresor, anser debat
törer från bland annat Förbundet och Klimatkommunerna 
samt en rad andra organisationer.

SCB fattade i oktober ett inriktningsbeslut om att avveckla 
indexuppdragen för Taxi med flera. I Förbundets referensgrupp 
för Taxiindex pågår ett arbete med SCB:s översyn av nuvarande 
Taxiindex från 2016. Förbundet föreslår ett närmare samarbete 
inom Partnersamverkan vars indexråd behöver utökas med 
taxikompetens. 

Förbundet medverkade i Persontrafik 2022, dels som talare 
i flera seminarier med fokus på avtalsfrågor, lagförslag och 
förarbrist samt som arrangör av Mobilitetsrådets möte med 
trafikutskottets nya ordförande som gäst.

Förbundet tog fram en folder med policy för Taxi för  
upphandling av samhällsbetalda resor.

Förbundet uppvaktade regeringen för ett fortsatt skatteun
dantag för biobränsle. Undantaget löper ut den 31 december 
2022.

Förbundets svar på remisser:
•  Trafikverkets regeringsuppdrag – ökad nationell tillgång till 

kollektivtrafikens biljetter – Förbundet anser att för att hela 
resan ska fungera hela väggen bör anropsstyrd taxi redan nu 
inkluderas i biljetten.

• Bibehållet reseavdrag leder inte till ett mer hållbart resande – 
Förbundet välkomnar hellre ett reseavdrag för arbetsresor där 
t ex en skattereduktion för resor med anropsstyrd taxi skulle 
kunna komplettera kollektivtrafiken.

NOVEMBER
Pressutspel: 
• Åkeri döms för persontransporter utan fordonsanmälan.
• Ta bort hindren för ukrainska flyktingars väg till jobb.
• Att rädda taxi i hela landet är ett politiskt ansvar.
• Oseriösa taxiförare – polis och myndigheter har rättsliga verktyg 

som inte används – Förbundets VD medverkar bland annat i 
SvT.

• Debattartikel införd i Altinget med anledning av Regeringens 
budgetpresentation för år 2023 med stort fokus på hushållens 
ekonomi: Svenska Taxiförbundet: Inför mobilitetspeng. 
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Svenska Taxiförbundet invände tillsammans med övriga 
branschorganisationer inom transportsektorn mot Transport
styrelsens avgiftshöjningar 2023. Transportbranschen har dock 
inte fått gehör för detta trots att enighet.

Stockolms stad, Visita och Förbundet har uppdaterat  
prisdekalen för Stockholm: Välj taxi med omsorg.

Nya regler för Taxiförarlegitimationen infördes första 
november. Förbundet uppmärksammade medlemmarna på vår 
utbildning till taxiförare.

Möte med BKY utvecklingsgrupp där representanter från 
Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges  
Åkeriföretag ingår.

Förbundet lyfte BKY som en möjlighet för förarkontroller 
i det uppmärksammade rättsfallet där en taxiförare dömdes i 
oktober för att ha utsatt sju kvinnor för överfall i sin bil. 

Förbundets svar på remisser: 
• Utökat informationsutbyte Förbundet ser positivt på utökade 

möjligheter för myndigheter och kommuner att delas infor
mation med varandra, inte minst inom transportområdet.

• Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på  
bränslen… Förbundet ser positivt på samarbetspartiernas  
initiativ till denna åtgärd.

• Infrastrukturdepartementets remiss av Trafikverkets redovisning 
av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till kollektivtrafi-
kens biljetter Förbundet ser positivt på uppdraget att föreslå 
en utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och 
anpassa regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter…

DECEMBER
Förbundet medverkade i Trafikverkets relevansgranskning – 
yrkeskunnande för blivande taxiåkare.
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Svenska Taxiförbundet 

Karlavägen 83
114 59 Stockholm
info@taxiforbundet.se
www.taxiforbundet.se

@SvenskaTaxiforbundet

@svtaxiforbw
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