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TAF mingelkväll 2017-06-19 
 
Femton medlemmar kom till mötet. 
 
Toyota 
Kayvan Makki från Europeiska Motor presenterade de tre Toyota modeller som finns för taxi. 
Den som är aktuellt för oss är Prius Plus. Räknas som miljöbil på Arlanda, combi och bil som 
kan ta sex personer. PP är nu tillgänglig med kraftigare motor och en full skala av tekniska 
tillbehör ink. Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety System). Detta kan 
förhoppningsvis rädda oss från en del av våra frekventa krockskador med tillhörande 
självrisker! Som vanligt finns Toyotas service och service/reparationsavtal som kan utnyttjas 
på alla Europeiskas verkstäder. 
 
Diskussion 
Huvuddelen av diskussion kretsade runt vår mycket ansträngd ekonomi. Vår mycket låga 
vinstmarginal gör att vi har svårt att satsa ordenligt på våra förare som har lett till kraftiga 
problem vid rekrytering. Mötesdeltagarna tyckte att TAF borde: 

x Verka för sänkt generell arbetsgivaravgift  
x Trängsekskattebefrielse 
x Motsätta sig de ständig återkommande låga tariffer vid nya avtal  
x Undersöka möjligheter till direkt åtgärder typ strejk och protester 

 
Ett bindande kollektivavtal är inte möjligt med våra nuvarande taxor. Särskilt färdtjänsttaxan 
är alldeles för låg. Vid betydligt högre taxor och ett sänkt antal bilar i koncernen skulle vi ha 
möjlighet att satsa på ett kollektivavtal. 
 
Medlemmar upplever att de ofta inte är sedda av SverigeTaxis ledning. Taxiåkarna betraktas 
som en ersättlig produktionskomponent snarare än en central och viktig del av verksamheten. 
 
TAF berättade om sina idéer för ett graderingssystem av förare som skulle favorisera de som 
ger bra och långvarig service. På så sätt höjs vår kvalité som därigenom förbättrar vår 
konkurrenskraft på taximarknaden. 
 
De ansåg att TAF borde vara tuffare gentemot myndigheter och SverigeTaxi. "Kompis-
andan" som finns nu verkar inte leda någonvart. TAF styrelsen ansåg däremot att vi har haft 
en viss påverkan på SverigeTaxis ledning. 
 
Mötet avslutades med gemensam middag. 




