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Tisdag 3 november, Kongressen 

Inledningstalare var vår nu sittande infrastrukturminister Anna Johansson (S).  

Under det ganska korta anförandet (9 minuter) då hon talade om vår bransch, använde ministern 

begreppet ”sunda villkor” hela fem gånger. Ganska uppenbart var att hon med detta främst menade 

bristen på kollektivavtal.  

Efter några ord om taxametertvång och redovisningscentraler kom hon till delningsekonomin, som ju 

också var konferensdagarnas utlysta huvudtema. Ministerns uppfattning var att detta var helt ok, 

men att det i gränslandet kunde uppstå ”svart verksamhet”. Hon förklarade därefter att hon inte 

hade så mycket att säga, och det därmed nu är upp till den nyligen utsedda taxiutredaren Amy Rader 

Olsson att komma med förslag i dessa frågor. 

Det blev frågestund, och bland de första var Fågelviksgruppens vd Ole Oftedal: 

Andra länder har varit mer aggressiva mot skattetflykt. Eftersom vi har svagt eller inget stöd från 

facket i Sverige så måste trycket från Regeringen mot detta öka. Varför är ni så passiva? 

Anna Johansson (S): 

Vi vill stärka efterlevnadskontrollen. 

Ole Oftedal: 

Hur då? Studera t.ex. det som gjorts i Holland! 

Något direkt svar på detta fick vi inte. Efter ett konstaterande om att polisen har otillräckliga resurser 

att möta Ubers internationella storoffensiv mot branschen kunde ministern av uppenbara skäl inte 

kommentera frågor om just företaget Uber, men jämförde dock den verksamheten ”med en snubbe, 

vilken som helst utanför krogen.” (Ett något förvånade synsätt för TAF’s representanter som ju vet att 

det är ett multinationellt storföretag bakom Uber, och alltså allt annat än bara en extraknäckande 

”snubbe”…) 

Clas Löfvenberg, vd taxi 020: 

Var går gränsen för hur mycket krav som kan ställas i offentliga upphandlingar utan att priset får gå 

upp? 

Något svar på denna troligen något retoriska fråga fick vi inte heller. 

 



TAF representanters slutsats: 

Det är mycket bra att en bred utredning som skall leverera svar redan i juni 2016 har tillsatts. Det är 

inte så bra att infrastrukturministern har svårt att skilja på svartåkning, privat samåkning och av 

storföretag organiserad samåkning -  alltså illojal konkurrens och skatteflykt. Vi hoppas på utredaren! 

Näste talare var den avgående förbundsordföranden Bo Bylund, Sv. Taxiförbundet: 

Bo Bylund lämnar över med att peka ut: 

Stora framtida utmaningar för branschen: 

 Minska skattetrycket 

 Miljömålen (fossilfria bränslen) 

Kommande utmaningar för taxiförbundet: 

 En ekonomi i balans 

 Kommunikation via nätet 

 Bättre och bredare nätverk för lobbyverksamhet 

Efter avgående ordförandens tal, så vidtog formella kongressförhandlingar, under vilka TAF’s 

representanter i brist på rösträtt enbart lyssnade.  

Förbundets ekonomi är f.n. god, mycket beroende på försäljning av aktier i Svensk Bilprovning. Beslut 

om att inte dela ut den sista delen av vinsten från detta (1,8 mkr) fattades. Pengarna går istället till 

utökad förstärkt lobbyverksamhet. 

Lätt att konstatera var att förbundets röstetal i princip delas endast mellan tre stora växlar, Taxi 

Stockholm 15000, Taxi Kurir och Taxi 020. Det medför att det mesta av vikt redan avhandlats innan 

kongressen, som därmed tar en väldigt formell karaktär utan några synliga stridslinjer. Det enda som 

skapade mindre uppståndelse var ett ev. återval av en revisor som själv  var lite besviken över att 

valberedningen slarvat med att kontakta honom, så saken fördes till sluten omröstning. Ingen 

ändring av valberedningens förslag dock.  

Peter Norman, framstående bankman, ordförande i 4:e AP-fonden, och även tidigare 

finansmarknadsminister, valdes enhälligt till ny ordförande. 

För den som vill ha detaljer om detta hänvisar vi till Svenska Taxiförbundets hemsida där man kan 

läsa verksamhetsberättelse m.m. 

Kongressmomentet avslutades med några ord från förbundets tf. vd, Claudio Skubla: 

Allt är inte frid och fröjd. Vi har ju de facto just nu olika villkor för olika aktörer i branschen! Och vad 

menar vi egentligen med lobbying? 

Kongressdagen lämnade också återkommande stort utrymme till mingel och kontaker med ledande 

branschfolk och utställare – alltid av stort värde för nya intryck! En mycket bra och välordnad dag. 

 



Onsdag den 4 november, Konferensdag 

Konferensdagen inleddes med att kongressgeneralen Ejert Seijbold i en soffa på scenen på ett 

lättsamt sätt intervjuade den nyvalde ordföranden Peter Norman. 

Peter ger ett gediget intryck, och vår uppfattning är nog att hans personlighet, erfarenhet och stora 

kontaktnät kan vara av stort värde för oss i branschen.  

Efter detta var det dags för tre kortföreläsare: 

Christer Ljungberg, vd Trivector. 

Trivector är ett av de mer framstående konsultföretagen i Sverige, framför allt inom trafikplanering.  

Företagets ”tagline” (motto) är: Förstå Framtiden Först, och med en sådan utgångspunkt angrep 

Christer frågan om vad delningsekonomi egentligen är. En inspirerande och informativ föreläsning 

som bl.a. nämnde tre av de mest kända nya redan stora och snabbväxande företagen (Taskrabbit, 

AirBnB och Uber.) 

Det som utlöser de snabba förändringarna inom många branscher är digitaliseringen, alltså det 

faktum att Internet på några få år utvecklats så oerhört. Det är alltså eg. inte branscherna i sig som 

förändras, utan det att sättet att informera och marknadsföra som breddats, och även sättet att 

beställa och betala.  

Det här ger mest fantastiskt goda möjligheter, men initialt ser vi nu svåra problem eftersom lagar och 

regler nu måste ändras! Den tekniska utvecklingen går ju mycket fortare än lagstiftningsarbetet! 

 

Victor Bernhardtz, tankesmedjan Katalys. 

Katalys säger sig vara en oberoende röst för fackföreningsrörelsen. Går man in på deras hemsida ser 

man dock att det är ett renodlat, men mycket intelligent språkrör för rena vänsteråsikter. Man oroas 

där t.ex. över att Löfven bedriver ”mittenpolitik”, man vill avskaffa friskolor, och man tycker att fler 

företag skall ägas av ”arbetarna”. 

Victors föreläsning anslog följaktligen ett rent arbetsrättsligt perspektiv, med bättre villkor för våra 

förare i centrum. Ingen av oss har något emot detta, men med en branschmarginal på 2% är det inte 

så lätt att hantera kostnadsökningar på 15-20%... (Upphandlingarna som Claes L var inne på…) 

 

Pia Blank Thörnroos, Skatteverket 

Pia är rättslig expert på Skatteverket, och en av den som varit med om att lyfta myndigheten till en av 

de numera mest uppskattade. Hon inledde med att konstatera: 

Skattelagstiftningen är anpassad till ett samhälle där arbete utförs åt juridiska personer. 

Med detta menar hon att servicenäringarna, bygg- eller städjobb åt privatpersoner, transporter, 

samåkning, städning, matlagning i en delningsekonomi hamnar i lagstiftningsskugga om någon stor 



aktör vill hävda att varje passagerare är en arbetsgivare.  Stora aktörer var ju tidigare alltid bolag 

(juridiska personer), så man t ex beställde t ex en altan av ett byggbolag som anställde snickaren. 

Nu, med internet som bas, kan du plötsligt beställa altanen direkt av snickaren, och i vårt fall så kan 

du alltså beställa taxitransport direkt av en förare via en app. Samåkning, delningsekonomi, 

skatteflykt. 

Men Pia, som är känd för att vara frispråkig och kreativ, uttryckte sig så här: 

Den nya tekniken borde även kunna användas för att lösa frågan om eventuella arbetsgivaravgifter. 

Man borde också börja fundera över schablonbeskattning. 

Efter dessa föredragningar var det dags för paneldebatt om framtiden. Inbjudna var 

ungdomsförbunden för våra riksdagspartier, och alla var representerade utom M och SD. 

Debatten blev frisk, och ungdomarna lät allihop som fullfjädrade politiker. Inga direkt partiskiljande 

åsikter kom fram, och det mest uppmärksammade inslaget var nog då en av ungdomarna förklarade 

för oss att det kanske vore bra om egenföretagare i taxibranschen började betala arbetsgivaravgifter. 

Ett tydligt missnöje med den uppenbara okunskap om verkligheten gjorde sig då fullt hörbart påmind 

i salen… Lite extra märkligt var att just detta kom från ett av de partier som säger sig värna mest om 

småföretagen. 

Debatten blev ganska spretig, och någon kommenterade att ”man talade om sju saker på en gång.” 

Helt klart är dock att alla ungdomsförbunden ser ”delningsekonomi” som ett positivt laddat begrepp, 

även om man kanske inte riktigt landat i vad det egentligen är för något. 

 

Statliga utredaren Amy Rader Olsson 

Sista föreläsare var den nyutnämnda utredaren Amy Rader Olsson, med uppdrag att brett belysa 

taxibranschen och de nya utmaningar vi nu möter. Amy har en gedigen bakgrund senast som 

forskare vid KTH, men också från General Motors i USA. 

Regeringens pressmeddelande: Den 23 juli i år tillsatte regeringen en utredning om hur reglerna för 

taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar (Dir. 2015:81). Utredningen ska utreda om 

och i så fall hur användandet av taxameter kan göras obligatoriskt och om en ny definition för 

taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas. Dessutom ska utredningen se över reglerna för 

samåkning mellan privatpersoner. Amy gick igenom direktiven till den utredning hon precis nu 

påbörjar, och länk till dessa finner du här: 

http://www.gov.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/07/dir.-201581/ 

Som avslutning på detta inlägg och på dagen som helhet ställde vår koncernchef Ole Oftedal det 

hela på sin spets genom att retoriskt fråga Amy: 

Kommer vi att få göra likadant som Uber, dvs betala våra förare med konton på Cayman Islands, 

så vi därmed kan sänka vår priser med de 1,5 miljarder kr/år vi betalar i skatt - bara i Stockholm? 

http://www.gov.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/07/dir.-201581/

