
Transportörföreningen i Taxi 020 AB – TAF 
 
Minnesanteckningar från TAF-konferensen på Birka Princess 2015-11-21 
  
Dag 1 
 
Deltagare 
 
Totalt samlade konferensen 71 deltagare: 
52 medlemmar varav 22 var med för första gången) 
1 hedersgäst 
10 förare 
1 respektive 
7 inbjudna gäster 
 
Detta var den mest välbesökta båt-konferens som TAF någonsin har ordnat. Kul att så många är 
intresserade! 
 
Konferensen start 
Taxi 020 bjöd ett par drinkar var till deltagarna. En bra gest! Att Taxi 020 stödjer TAF:s 
verksamhet uppskattas! (Och ölen smakade bra). 
 
Styrelsen och ”första-gången deltagare” presenterade sig 
 
TAF:s arbete under året 
Ordförande Peter Burgess berättade: 
 
TAF har ca: 420 medlemmar som äger merparten av de 1200 bilar i Taxi 020 och 100 bussar.  
 
Styrelsens mål under året är: 

• Fortsatt kvalitétshöjning främst av bilar och förare. Både Fågelviksgruppen och Taxi 020 
är med på detta. 

• Lönsamhetshöjning inom åkerierna. Stöds av Fågelviksgruppen. 
• Ökad transparens inom koncernen - främst mellan ledning och transportörerna. Kanske 

något bättre än förr men vi har lång väg att gå! 
 
Sedan TAF:s årsmöte i april har styrelsen haft ett flertal aktiviteter: 

• Fyra styrelsemöten 
• Två VD-möten 
• Deltagit i Taxiförbundets kongress (se rapport på www.taftaxi.se) 
• Ett möte med Fågelviksgruppens ledning 
• Mycket e-mail kontakt mellan och med medlemmarna samt Taxi 020. 

 
Nyheter 
EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv som börjar gälla från 2016-01-01. Då blir en arbetstagare som är 
kvalificerad att jobba i ett EU land också kvalificerade att jobba i andra EU länder. T.ex. kommer 
vi att kunna anställa t.ex. polska eller baltiska taxiförare direkt utan att de först måste ta svenskt 
TFL. Detta lär utöka vår rekryteringsbas. 
 



Fågelviksgruppen/Taxi 020 planerar att framöver enbart tre bilmärken blir tillåtna (med modell 
variation): 

• Volvo V70 bi-fuel och miljödiesel 
• Mercedes Bluetech 
• Toyota Prius Plus 

Fördelarna är att inköp blir billigare pga. stora ramavtal och bilparken blir mer enhetlig samt med 
en högre kvalitét än nu. 
 
Ingen icke-fossil bil är i sikt. 
 
Fågelviksgruppen planerar en satsning på en högkvalitétaxiservice. Detta ska ske inom Top 
Cab/Sverigetaxi som slås ihop. Taxi 020 är/blir "folkets taxi" som Claes säger. Vi ska istället 
konkurrera med vår tillgänglighet som är mycket stor, i alla fall utanför innerstaden. 
 
Utveckling hittills 
Antalet anslutna bilar i Taxi 020 minskas. Detta är inte så bra för Taxi 020 men har resulterat i att 
våra nyckeltal är något högre en förut. 
 
Taxi 020 har vunnit avtalet för ensam åkande barn i Stockholms kommun. Äntligen håller vi på att 
bryta Samtrans grepp om skolkörningarna! 
 
Få söker sig till TFUs förareutbildning. De som deltar har en låg standard speciellt inom 
lokalkunskap. 
 
Über är en påtalig konkurrent. Deras enkla och självreglerande system uppskattas av resenärerna. 
Fågelviksgruppen svarar med Cab-Online appen som också är uppskattad av kunderna - speciellt 
för de fasta priserna. Om myndigheterna säkerställer att alla Über förare och bilar måste ha samma 
behörighet som oss och att de också måste betala skatter och avgifter i samma utsträckning som vi 
- borde vi har mycket bra möjligheter att konkurrera med dem. Annars blir det svårt. 
 
Skatter och avgifter kommer att öka 2016. Rabatten på arbetsgivareavgift för unga arbetstagare 
försvinner. Bränsleskatten höjs, trängselavgiften höjs och utökas med flera betalstationer. Allt 
detta kommer att markant belasta våra kostnader. 
 
Under året har TAF jobbat med: 
Det nya transportörsavtalet. Vi har krävt och fått igenom att inte enbart Taxi 020 utan också 
transportörerna kan häva avtalet vid grovt avtalsbrott (t.ex. uteblivna avräkningspengar).Numera 
ska borgensåtagandet enbart utlösas när en åkare inte återlämnar teknisk utrustning (läs Frogne) i 
god ordning. 
 
Ett nytt färdtjänstavtal har upphandlats och börjar gälla från 2016-02-01. TAF anmälde till 
Taxi020 och Fågelviksgruppen att vi vill ha betydande taxehöjningar speciellt i innerstan, 
närförorterna och zoner som ofta har bilbrist med resulterande långa framkörningar. Anbudet är 
avslutat men överklagat av Roslagstaxi. Tills överklagandet är klart är de nya avtalade taxorna ej 
offentliga. Vi beräknar att taxorna dock kommer att vara 2-10 % lägre än förut men i gengäld 
kommer Fågelviksgruppen att få 100 % av avtalet. 
 
Vi har föreslaget att TAF skulle få en representant i Svenska Taxiförbundets styrelse. Detta med 
tanke på att TAF är Sveriges största åkarförening. STF:s valberedning sade nej. Resultat är att 
inga av styrelseledamöter kommer från åkerier - enbart från beställningscentraler. TAF har 



påpekat att man kan knappast fortsätta att kalla det för Svenska Taxiförbundet när organisationen 
representerar beställningscentraler och inte åkerierna. 
 
Just nu diskutera vi taxe förändringar med Taxi020. De har lagt ett förslag och vi har lagt ett 
motförslag. Detaljerna kan ej offentliggöras ännu. 
 
Vi vill ha en högre kvalité - speciellt på våra förare och våra bilar. Vi tycker att Taxi 020 borde ta 
itu med okvalificerade förare och dåliga bilar i större utsträckning än idag och att utveckling borde 
redovisas i Veckonytt. Vi anser att våra inspektörer borde ha större befogenheter än idag. 
 
TAF behöver flera nya funktionärer. Om du har intresse av att delta i arbetet, kontakta 
valberedningen, Benny på 070-770 21 66. 
 
Fågelviksgruppen 
Lars Schedin från Fågelviksgruppen berättade om arbetet som fortgår för att modernisera 
företaget. Detta är rapporterat i Veckonytt 2015-11-27 och borde läsas. 
 
Han nämnde specifikt: 

• det ska bli ett utvecklat samarbete med åkerierna 
• flera bilar ska anslutas till Fågelviksgruppen men utanför Stockholms län. Umeå taxi och 

Sundsvall Taxi har nyligen köpts in. 
 
Fågelviksgruppen inser att det är stora skillnader i lönsamheten för dem, transportörerna och 
förarna. Detta har resulterat i lägre kvalité och svårigheter att rekrytera nya förare. 
 
Omsättning i gruppen planeras att öka med 10-15% genom satsningen på flera bilar utanför 
Stockholms län och försäljning av Cab-Online tjänster till andra växlar, både inom landet och 
utomlands. 
 
Antalet varumärken ska vara färre och starkare - i första hand genom att Sverige Taxi (Stockholm) 
och TopCab slås ihop till en pluskoncept taxitjänst. 
 
Ett huvudmål är att Fågelviksgruppen ska ha Sveriges bästa taxiförare år 2018. Nås via ökad 
utbildning, bättre kvalitétskontroll och utökat lönsamhet. Den allmänna utbildningen ska vara 
gemensam för koncernen och all personal (förare, åkare och BC). Den ska samlokaliseras med 
"den nya beställningscentralen"!? (Inga flera detaljer än men vi är klart nyfikna!). 
 
 De 600 förare som har ertappats med att manipulerat systemet och har fått flest reklamationer 
kommer att kallas in på en tvådagars vidareutbildning med slutprov och påskrift av avtal för 
uppförandekod.  
 
Dag 1 ska mest inriktas på företagets förväntan, resenärens behov och teknik i bilen.  
Dag 2 ska innehålla en del repetition från första dagen och sedan rätt mycket om klädsel, bilen, 
körstilen och slutprov. 
 
Inköpsprojektet har redan levererat sitt första stora ramavtal med Upplands Motor (Volvo). 
Mercedes och Toyota kommer (se Rezas information länge ner). Förutom att detta ska ge en 
enklare och bekvämare finansiering till transportören, kommer det att resultera i en uppgradering 
av vår vagnpark. Detta kommer att uppskattas av både våra förare och resenärer. 



En gemensam webbplats ska skapas där alla leverantörsavtal och rutiner presenteras. Avtal för 
andra leverantörer som bränsle, uniformskläder, alkolås, vissa reparationsverkstäder och 
försäkringar ska omförhandlas eller upphandlas. 
 
Lars deltagande i konferensen var lyckat i och med att han också lyssnade till oss.  
Följande intryck tog han hem med sig: 

• Kvalitetshöjning av framför allt förare är oerhört viktig. Det kommer att ta tid att se 
resultat. Taxi020 ska jobba med vidareutbildning av förare. Han uppfattar vår begäran att 
antalet avstängningar av förare och åkare ska kommuniceras ut i Veckonytt. 

• Han uppfattar vår kritik av tekniken. Dålig fungerande taxametrar, strulande 
kontokortsterminaler och illa fungerande alkolås är vardag för oss. Schedin lovar att stora 
ansträngningar ska göras för att förbättra tekniken. Just nu görs en mycket stor satsning på 
Cab-Online. Alternativ lösning till Frogne har tittats på men det har förkastas pga. de 
mycket stora kostnaderna. 

• Han uppfattar att många medlemmar är mycket positiva till Taxi020 och de nya ägarna. 
 
 
Dag två (också benämnd söndag) 
 
Trygg Hansa 
Företaget representerades av Pontus Sjögren och Linda Alsén. Förutom deras uppskattade närvaro 
under hela konferenstiden gav Pontus Sjögren ett föredrag om Trygga Hansas ambitiös arbete med 
skadestopp. 
 
Pontus berättade att det bästa sättet att få lägre försäkringskostnader är att få färre skador. Det 
resulterar i lägre premier och färre självrisker. Och en påtaglig bättre arbetsmiljö för både 
taxiägaren och taxiföraren. 
 
Enligt TH:s statistik är glasskada den mest vanliga skadan. Och risken för detta kan minimeras 
genom att hålla längre avstånd till framförvarande bil (som är ofta den som "skjuter iväg" 
grusbiten som orsak en spricka i bakomvarande bils vindruta). Färre påkörningsolyckor och 
mjukare körning är också fördelar med länge avstånd. 
 
TH jobbar aktivt med skadeförebyggande åtgärder. De förser sina försäkringstagare med 
detaljerad skadestatistik på analys nivå, skadetyp, bil och förare. När en skadetyp och frekvens är 
identifierad kan åtgärda sättas in mot denna, t.ex. 

• Information till de anställda om ofta förekommande skador. 
• Information till anställda om skadekostnader för företaget. 
• Råd om hur dessa skador kan undvikas i större utsträckning. 
• Erbjudande till de anställda om förmåner vid reducerad skadefrekvens. 
• Diskussion om skador och skadefrekvens vid personalmöten. 

 
TH är också villig att delta i personalmöten för att diskutera skador. 
 
Det verkar som att det är TH som jobbar mest aktivt med skadestoppåtgärder. Detta är klart 
lönsammare för försäkringstagaren än enbart låga premier. 
 
TH har tagit över Folksams verksamhet med försäkring av taxifordon och är numera en av endast 
tre försäkringsbolag som är verksamma på taximarknaden i Sverige. 
 



Flera detaljer finns på: http://www.trygghansa.se/foretag/forebygga-skada/pages/skadestop.aspx 
 
 
Volvo erbjudande 
Reza är flerbils åkare, Taxi 020 inspektör och ingår i TAF styrelsen. 
 
Han berättade om det nya ramavtalet för Volvo V70 D4 och Volvo Bi-fuel som i dagarna har 
tecknats mellan Fågelviksgruppen och Upplands Motor. 
 
Taxiägaren får en nyckel-i-hand fullt utrustad stripad taxibil som kan direkt köras i trafik. Man 
kan leasa bilen på en hyr basis, 90 % av totalkostnaden dras via åkareavräkningen över 36 
månader. Ingen förhöjd första hyra krävs. Alla framhandlade rabatter (t.ex. 18 % från Upplands 
Motor) går oavkortat till åkaren. Fågelviksgruppen tar ut en avgift om 180 kr. per månad för deras 
arbete. Vid leasingperiodens slut får transportören lösa bilen för de resterade 10 % av 
totalkostnaden.  
 
Rabatten från Upplands Motor är 18 %. Om taxiägaren köper på annat sätt är rabatten endast  
15 %.  
 
Vid val av tjänstepaket (finansiering via Fågelviksgruppen) för byte av befintlig fordon erbjuder 
Taxi 020 också två betalningsfria månader av de fasta avgifterna lika med en total besparing av 31 
000 kr. ink moms. 
 
Vid utökning erbjuder Taxi 020 också fem betalningsfria månader lika med en total besparing av 
65 000 ink. moms. 
 
Enligt Reza är detta en svårslagen koncept som borde utnyttjas av våra medlemmar. 
 
Fågelviksgruppen har tecknat avtal för 360 Volvo bilar. 
 
Cab-Online 
Anders Carlsson berättade om utveckling med Cab-Online.  
 
Appen är klart uppskattad av resenärerna. Kombination av enkelhet vid beställning, fast pris och 
våra muskler (många bilar färdiga att ta uppdrag 24/7 över hela länet) har gjort den populär. 
Antalet körningar via appen ökar hela tiden. 
 
Numera har resenären möjligheten att betygsätta förare, bilen och appen. Än så länge är det många 
förare som får 5 i betyg. Våra förare är kanske bättre än vi trodde! 
 
En förarapp. utvecklas. När föraren är inloggad i Frogne kommer han att få information om var 
körningar kan väntas framöver. (Cab-Online ser när föraren sätter på appen). 
 
Även en åkare applikation kommer. Åkaren kommer att kunna se var sina bilar är i realtid - om de 
är upptagna eller inte. Åkaren kommer att kunna se historisk data om körrutt och taxameter status. 
Statistik kommer att erbjudas för nyckeltal. 
 
Det är många som jobbar med att utveckla Cab-Online men dessa utvecklingar kan kommat att ta 
tid så det blir kanske först år 2016-17 som tilläggsapparna kan erbjudas. 
 



Cab-Online säljer sina tjänster till andra taxiföretag i Sverige, Tyskland och Finland. 
 
Cab-Online är angelägen om att få förslag till funktioner i de nya appar. Intresserade TAF 
medlemmar kan maila anders.karlsson@fagelviksgruppen.se. 
 
 
Beställningscentralen 
Konferensen gästades av vår beställningscentralchef Christer Holmlund och två av våra mera 
kända trafikledare -  Hanna Storm-Nielsen och Jasmine Edström 
 
Christer berättade att BC:n har 80 medarbetare (40 heltid och 40 deltid) som trafikleder c:a  2,500 
aktiva förare. 
 
2015 har blivet förändringens år. Det är en ny ägare och ny teknologi. Trots allt detta anser 
Christer att det viktigaste är en positiv attityd av alla medarbetare i BC och bilarna. Extremt 
viktigt i en serviceföretag. 
 
BC:s uppdrag är att erbjuda hjälp till kunderna, trafikledning och information. Allt fungerar inte 
perfekt men den senaste undersökningen visade at 91 % av förararna ansåg att de fick den hjälp de 
behövde från BC. Och 64 % ansåg de fick en vänligt bemötande av BC. Inte illa. Få "help desk" 
kan visa en sådan tillfredställande resultat. 
 
Bra trafikledning resulterar i bättre utnyttjande av fordonsflottan och färre tomkörningar. Här är 
funktionen "närmaste bil" till stor hjälp. Vid utlägg går körningen i första hand till den bilen med 
rätt egenskap som har varit ledig längst i dataområdet. I andra hand går den till närmaste bil. I 
tredje hand blir det turauktion. Systemet är inte helt perfekt men en stor förbättring av vad vi hade 
förr. 
 
"Närmaste bil" kombinerat med "Passlut" funktionen betyder att vi får en bättre trafikdirigering. 
 
Christer påminde att BC har öppet hus varje tisdag eftermiddag. Då är förare och åkare välkomna 
för att titta på verksamheten och prata med BC personal. 
 
Vätgas 
Michael Harvey (styrelsemedlem i TAF) har undersökt vätgasens betydelse för taxi. 
 
Vårt intresse väcktes när en Hyundai ix35 Fuel Cell folierades i Taxi020s färger och ledde 
Midnattsloppet i augusti. En vätgas bil ger noll i utsläpp och skulle således vara mycket bra för 
storstadstaxitrafiken. Politikerna har hejat på när taxi har visat intresse och investeringsvilja för 
fossilfria fordon, men... 
 

• Det finns nästan inga tankställen! En på Arlanda, inga fler i Stockholms län - eller hela 
mellersta eller norra Sverige för den delen.   

• Det finns enbart en vätgas bil som skulle duga som taxi - Hyundai. Och generalagenten har 
nu beslutat att bilen inte ska säljas för taxitrafik! De verkar baxna för vår krav på 36 000 
mil drivlinegaranti och blixtsnabb service. Toyota Mirai finns men den är för liten för taxi. 

• Det bästa som vi kan hoppas på är ett tiotal vätgastaxibilar i test trafik 2016/2017. 
 
Svenska Taxiförbundet kongress 



TAF styrelseledamöter Timo Stamblewski och Michael Harvey deltog i STF kongressen i början 
av november. Där konstaterades att Fågelviksgruppen hade 30 % av rösterna. Resultat blev att av 
den framröstade nya styrelsen var det inga (0) taxiägare från Stockholm - enbart personal från 
olika beställningscentraler. 
 
Kongressen inledes med anförande från infrastrukturministern Anna Johansson (S) som nämnde 
sunda villkor (antagligen menade hon kollektivavtal) många gånger. Det verkade inte som att 
offentliga uppköpare av taxitjänster hade tänkt betala mera för att kunna bekosta detta. 
Fågelviksgruppens VD Ola Oftedal frågade varför  staten var så passiv mot skatteflykt i 
taxibranschen. Inget direkt svar. Vår VD Claes Löfvenberg frågade om hur mycket krav kan 
ställas i offentliga upphandlingar innan priset går upp. Inget direkt svar. 
 
Förbundets t.f. VD Claudio Skubba anmärkte på att det finns olika villkor för olika aktörer i 
branschen. Huvudproblemet är att aktörer för delningsekonomi (t.ex. Uber) följa inte normal krav 
för ekonomisk transparens och krav på TFL och taxametrar. Detta kan leda till skattebortfall och 
lägre standard. Det verkar inte som lagstiftarna har fattat detta än. 
 
Just nu pågår en statlig utredning av taxibranschen. Den blir klar till 160601. Så ny lagstiftning 
ang. taxametrar, skatteindrivning, redovisningscentraler, samåkning (dvs. persontransport tjänster 
utan TFL och taxiregistrerade bilar) kommer nog först 170101 - om då. 
 
Ola Oftedal undrade om Fågelviksgruppen kunde jobba under samma premisser som Über och 
således undvika skatt i miljardklass. Inget svar. 
 
En full rapport om kongressen finns på www.taftaxi.se 
 
Får man titta 
Christer Back (TAF styrelseledamot och konferens huvudansvarig) berättade on lagkraven för hur 
mycket en taxiförare kan betitta en kvinna. Det uppfattas av somliga som sexuella trakasserier. 
Men i stort sätt säger lagen att tittande är OK tills den betittade säger ifrån. 
 
Från golvet i konferensen påpekades att problemet inte är om en taxiförare får titta på kvinnliga 
passagerares bröst utan att dessa kvinnor kan uppleva det som respektlöst. 
 
Konferensen avslutades med gemensam lunch kl. 14:00. 
 
Jag vill tacka konferensensdeltagare för mycket informativa och tänkvärde inlägg. 
Jag vill tacka vår moderator Christer Back som ordnade en rolig och snabbrörlig konferens. 
Jag vill tacka alla styrelseledamöter som jobbade länge och hårt för att få hela konferensen på 
plats. 
Och slutligen tackas alla trevliga deltagare som gav så mycket med sin nyfikenhet och 
kommentarer. 
 
Kan man ha en bättre konferens? Se vår enkät (som kommer snart) till de som var med! 
 
 
 
Tecknat ur minnet 
Peter Burgess 


