
             
 

Taxi 020:s Transportörförening (Taxi 020 heter numera Sverigetaxi) 
 
TAF etablerades i början på 1990-talet, och representerar idag c:a 350 medlemsåkerier inom Taxi 020. TAF är en förening, fristående från 
Sverigetaxi AB, som ska tillvarata intressen för de transportörer som är anslutna till Sverigetaxi AB samt betalande medlemmar i TAF. 
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PRESSMEDDELANDE  (Frågor: Ordförande Timo Stamblewski, Tel 070-321 69 28 eller Michael Harvey, 
Pressansvarig styrelseledamot, Tel 070-868 29 55) 
 
INRIKESMINISTERN FÖROLÄMPAR ÅTERIGEN STOCKHOLMS TAXIFÖRARE 
 
Nu har det hänt igen.  
 
Under en direktsänd debatt i STV påstod inrikesminister Ardalan Shekarabi (S) återigen att Stockholms 
taxiförare tjänar 27 kr/tim. Han menar alltså att ett stort antal taxiförare måste vara rena idioter – för 
vilken normal människa nöjer sig med en månadslön på strax över 4 000 kr/mån? 
 
Senast han framförde detta rent absurda påstående offentligt var i en TV-intervju med SVT då han i 
somras utanför Riksdagshuset debatterade med vår representant Michael Harvey.  
 
Dessvärre valde Shekarabi att genast lämna intervjun då Harvey frågade om han trodde att t ex den 
f.d. officeren Lennart - som numera arbetar som heltidsförare inom Taxi 020 (Sverigetaxi) - skulle 
nöja sig med en så fullkomligt löjeväckande låg ersättning. 
 
SVT valde tyvärr att i det nyhetsinslag som sändes klippa bort denna del av intervjun, eftersom man 
i inslaget ville vinkla nyheten mot att Landstingets upphandling av färdtjänstresor hamnat på en 
oseriöst låg nivå – något som faktiskt inte heller är helt korrekt. 
 
Nu verkar Shekarabi plötsligt vara ute efter att direkt peka ut och attackera Sveriges största 
taxikoncern, detta eftersom han utan grund tycks mena att anslutna åkare betalar svältlöner och inte 
vill teckna kollektivavtal. Även detta helt fel. 
 
Vi är nämligen hundratals seriösa åkare inom Sverigetaxi (tidigare Taxi 020) som skulle välkomna 
ett nytt genomtänkt och verklighetsförankrat kollektivavtal för taxinäringen, och vi har just nu en 
representant för koncernen som för pågående förhandlingar med Transport om detta. Och kanske 
Ministern skulle informera sig lite bättre t ex genom att läsa en aktuell, välskriven och omfattande 
artikel, nyligen publicerad i LO’s tidskrift Transportarbetaren, som klart belyser vår syn på detta. 

 https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Taxi--en-omojlig-ekvation/
 
Om vår inrikesminister har den minsta ambition att agera seriöst borde han alltså tala med Transport 
om hur det förhåller sig i verkligheten. En taxiförare inom Sverigetaxi i Stockholm tjänar nämligen idag 
mellan 100 och 175 kr per timme, beroende på skicklighet och på vilken tid på dygnet hen väljer att 
arbeta. Inte så illa kanske, för ett arbete som formellt bara kräver körkort i två år, vissa kunskaper i 
Svenska språket och en deltidsutbildning som går att klara av på ett par månader.  
 
Timo Stamblewski    Michael Harvey 
Ordförande TAF    Pressansvarig 
 


