
Transportörföreningen i Taxi 020 AB – TAF 
 
Minnesanteckningar från TAF-konferensen på Birka Princess 131116 
  
Dag 1 
 
Deltagare 
37 medlemmar, styrelsen inkluderad deltog i konferensen.   
Av dessa 37 var 7 med för första gången.  Totalt samlade konferensen 45 deltagare: 
37 medlemmar varav 7 var med för första gången) 
1 hedersgäst 
6 förare 
1 respektive 
 
Styrelsen och deltagare presenterade sig 
 
TAF:s arbete under året 
Peter Burgess (ordförande) berättade. 
 
TAF styrelsen har förlorat sin kassör Mads Furuvald som nu jobbar utanför Taxi 020. Peter har 
tagit över kassörsfunktionen tillsvidare. 
 
TAF har 420 medlemmar som äger merparten av de 1200 bilar i Taxi 020 och c:a 130 bussar.  
 
Många transportörer har sagt upp sina avtal. Taxi 020 har inte informerat oss om hur många.  
 
Styrelsens mål under året är: 

• kvalitéshöjning främst på bilar och förare 
• lönsamhetshöjning inom åkerierna 
• Ökad transparens inom koncernen - främst mellan ledning och transportörerna 

 
Under året har hemsidan gjorts om och ger nu ett mer professionellt intryck och är mera 
lätthanterligt. Vi har tagit bort forumet pga. att TAF finns på Facebook. Skriv på vår sida! 
 
På Frogne fronten har vi krävt: 

• Förbättrat passlut funktion. Man ska kunna t.ex. ändra sluttiden under passets gång. 
• Flera stolpzoner som t.ex. 63. Vi vill att 44 blir en stolpzon. 
• 64 ska vara en fredad zon. Bilarna ska inte skickas därifrån till andra zoner. 
• Centralen ska vara en död zon. Körningar ska inte skicka till bilarna på Centralplan (och 

Vasagatan?). 
• Destinationsangivelse ska återinföras. 
• Trängselavgifterna ska vara en IG tillägg. 
• Säkerställd larmfunktion. Den fungerar inte när GPRS inte har kontakt. 
• Pricklistorna och avräkningar ska kunna fås på intranät. Dags att lämna fack-åldern! 

Ledningen tycker att nästan alla idéerna är positiva men lovar ingenting och gör ingenting. 
 
Vi fick igenom att zon 74 skulle införas. Så ICA kanske får en bättre service från oss framöver. 
 



TAF vill ha diskussioner i förväg om planerade ändringar. Det händer inte. T.ex. hela systemet 
med passlut och närmaste bil har införts och vi har informerats först i efterhand. Även närmsta bil 
funktion som har införts i Solna - Sundbyberg har införts utan att TAF har informerats. 
 
De dåliga kr/mil resultat för Norrtälje bilar är oroande. Det gör att åkerierna har dålig 
motståndskraft mot händelser typ förarbrist eller bilhaveri. 60 bilar ingår i Norrtälje konceptet 
mot en tilläggsavgift på 800 kr. per månad. Taxi 020 vill ha flera bilar i konceptet. 
 
Ett nytt färdtjänstavtal ska upphandlas och börjar gälla från 2016-02-01. TAF vill ha betydande 
taxehöjningar speciellt i inner stan, när förorterna och zoner som ofta har bilbrist. Taxi 020 verkar 
inte särskild förtjust i idén om ett anbud med markant högre taxor. 
 
TAF har sökt föreningsbidrag från Sundbybergs kommun. Avslag pga. TAF är en förening som 
inte är öppet till alla. 
 
Under året har Taxi 020 gett oss en komplett medlemslista. För en gångs skull vet vi exakt vilka 
medlemmar vi har. Mycket bra! 
 
Taxi 020 har avslagits TAF:s begäran att få en styrelseplats i Taxi 020 AB. Det har förklarats för 
oss att styrelse är endast en formsak och att den egentliga beslutsmakten ligger på ledningsnivån. 
 
TAF har krävt att faktureringsblanketter och rutiner ska finnas när inte EMV inte fungerar t.ex. G?  
Under våren 2014 meddelades att Taxi 020 har någontin på gång. Kommer alldeles snart. Osynlig 
hittills. 
 
App. körningar kommer inte till oss i Uppsala eller andra närliggande städer. Om kunden beställer 
en bil via 020 appen läggs körningen ut på Kurir - även om en Taxi 020 är inloggat i området. 
TAF har krävt förändring. 
 
Under januari kommer vi att ha en mingelkväll med tema "Ökad lönsamhet i åkeriet".  
TAF, Taxi 020, Christer Franzén och våra kära medlemmar ska alla bidra med tips under mötet. 
Vi blir stenrika!? 
 
För ökad lönsamhet kräver TAF: 

• Noll höjning av avgifterna fr.o.m. 2015 
• Bort med alla eller många små avgifter typ den för Taxi 020 leg 
• Bättre kommunikation mellan ledningen och åkerierna 
• Bättre policy uppföljning 
• Taxa 3 ska vara på alla nätter - inte enbart fredag och lördag. Ev. kan en taxa 4 införas för 

lördag och söndag natt. 
 
Många bilar visade sig har fel i den senast besiktningen. Tygklädsel istället för läder, smutsiga 
bilar, dåliga däck, spruckna vindrutor och icke fungerande alkolås. TAF har inte fått information 
om vilka åtgärder som har tagits eller hur många bilar som inte har blivit godkända. 
 
TAF behöver flera nya funktionärer. Om du har intresse av att delta i arbetet borde du kontakta 
valberedningen, Benny på 070-770 21 66. 
 
Som en led i kvalitetshöjning har TAF krävt att "skol" ska vara en egenskap för förare. Endast de 
förare som har lämnat in utdrag från belastningsregistret, håller tider och är trevliga mot barnen, 



föräldrar och personal ska kunna få "skol" egenskap och behålla den. Fria skolkörningar ska gå ut 
i första hand på skolbil/skolförare, i andra hand på skolbil/vanlig förare och i tredje hand på kreti 
och pleti. Enbart skolbil/skolförare ska komma i fråga för fasta skolkörningar. Taxi 020 verkar 
positiva till idén - åtminstone på BC-nivån. 
 
TAF är mycket oroliga över det förlorade Scandic avtalet. Detta borde inte ha hänt. Vi vill att 
marknadsavdelning framöver sätter större resurser på att sköta existerande kunden istället för som 
nu, mycket på nya kunder. 
 
Mercedes 
Nenad Zivkovic och Kent-Olof Andersson från Mercedes  presenterade ett bra erbjudande för 
B200 NGT Taxi Edition. 270 000 kr. ink. en uppsättning vinterhjul till konferensdeltagarna. Detta 
erbjudande ligger 10,000 kr. under gällande erbjudandet till Fågelviksgruppen. (se Veckonytt). 
Mercedes har en dedikerad taxiverkstad i Akalla som erbjuder service fram till kl. 22:00 måndag 
till torsdag. 
Även andra modeller kan erbjudas. Viano för upp till sju passagerare med mycket baggage och E-
klass för att kunna köra i den lyxigare limoklassen. 
Alla bilar klarar Swedavias miljökrav Tyvärr finns det ingen 8-passagar bil som klarar 
miljökraven.  
Bolaget har mycket stor erfarenhet av att producera och serva bilar för taxi och har som 
framskjutet mål att service ska vara snabbt och enkelt. 
 
En medlem berättade om problem med lång väntetid när han ville reparera en växellåda. Det 
visade sig att han hade använt en fristående verkstad. Dock förkortade detta inte väntetiden för 
reservdelar. Problemet med långa väntetider på reservdelar är också känt från andra bilmärken. 
Ingen håller stora lager med reservdelar längre. 
 
Dag två (också benämnd söndag) 
 
Statoil 
Kristoffer Storm berättade om Statoils stora satsning på eget bränsle kallat Miles. Det ger både 
lägre förbrukning och renande effekt på motorn. Bara "win" alltså. Tester har gjorts av kunder (typ 
körskolor och bussbolag) som tydligt visar att det är en påtagligt lägre förbrukning med bränsle av 
Miles-typ. 
 
Kristoffer försäkrade att gasen som säljs av Statoil är minst lika ren och effektiv som den som 
säljs av konkurrenterna. Det finns en hög inblandning av naturgas men det är det överlag i 
Stockholmsområdet. 
 
Statoil erbjuder ett pålitligt kortbetalningssystem. Ett kort för fordonet och ett för föraren. Båda 
måste dras vid tankning. Då vet man alltid vem som har tankat vilken bil och förbrukningen. 
Rabatten utgår från ett företagslistpris som är publicerat på nätet. Nettopriset efter rabatten kan 
aldrig vara högre en skyltat pumppris. 
Ingo ingår i Statoil Retail så korten kan användas där också. 
 
Statoil fuel & Retail och Statoil ASA (produktion) är två separata bolag men de delar varumärket 
ett antal år framåt, fram till 2019. Statoil fuel & retail ägs av Alimentation Couche-Tard, ett 
kanadensiskt bolag som har över 8 500 mackar i världen. 
Statoils ramavtal med taxiförbundet och Fågelviksgruppen ger förmånliga priser till oss. 
 



Reza showen 
Även Reza hade ett liv före taxi. Han visade en bar stå-up komiker från hans s.k. klubbtid. Vi blev 
imponerade och glada. Vilken tillgång till styrelsen! 
 
Färgskärmar  
Davar presenterade ett förslag där transportörer skulle erbjudas att betala en högre stationsavgift 
för att förmå Taxi 020 att installera färgskärmar i alla bilar. Då kan en rad nya funktioner (typ 
GPS navigering till hämtningsadressen) sättas i bruk. Just nu blockeras detta av det faktum att 900 
bilar saknar färgskärmar. Publiken var försiktigt positivt till förslaget. TAF styrelsen kommer att 
diskutera detta vid sitt nästa styrelsemöte. 
 
Färdtjänst 
Christer Back redogjorde ett antal skrivelser där han försöker att få i gång en dialog med 
färdtjänsten (Trafikförvaltningen) innan anbudshandlingarna fastställs. Trafikförvaltning ställer 
sig kallsinnig till idén. Så nu har vi en situation där Trafikförvaltning är öppen till idéer från facket 
(Transport) och avtalsparten (Taxi 020). Men de vill absolut inte prata med de som sitter emellan - 
dvs. taxiägarna som har bilarna och anställer förarna. En ganska bisarr situation. 
Trafikförvaltnings enda förslag är att vi ska försök påverka politiker. 
 
Christer har kontaktat vissa politiker i ett försök att få i gång en dialog. En ganska tung 
uppförsbacke. Hur många röster tror du kan vinnas genom att det blir känt att man står upp för 
taxiåkare? 
 
Persontrafikmässan 
TAF styrelseledamöter deltog i Persontrafikmässan som hölls i på Stockholmsmässan i slutet av 
oktober. 
 
Ett flertal kontakter upprättades mellan TAF och myndighetspersoner samt intresseföreningar. Inte 
minst Svenska Taxiförbundet där Taxi 020 är medlem. 
 
TAF hänvisar till http://www.taftaxi.se/?page_id=23 där det rapporteras om mässan. Alla 
medlemmar uppmanas att läsa denna korta och intressant rapport. Bara en klick borta. 
 
Enkät 
En muntlig snabbenkät hölls för att ta reda på konferensdeltagarnas åsikter om TAF och Taxi 020. 
Lite oväntade resultat.  
T.ex. de flesta skulle inte börja hos Taxi Stockholm eller jobba med annat om de slutade i Taxi 
020. De skulle ta ut en fribil istället! Fribil innefattar även Über. 
Enkäten är inte vetenskaplig men det är rätt intressant.  TAF har skickat ut enkätresultatet till alla 
medlemmar.  
 
Anordning 
Denna konferens anordnades av Christer Back, Chokri Beji och Timo Stamblewski. Ett stort tack 
till dem för deras entusiasm och många timmars arbete.	  
 
Konferensen avslutades med gemensam lunch kl. 14:00. 
 
Vid pennan 
Peter Burgess 


