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Rapport från Taxiförbundets kongress samt 

Persontrafikmässan 2018-10-23 

 

 

Deltagare, TAF: 

 

Timo Stamblewski 

Reza Saffari 

 

Tid: 10:00 – 18:00 

 

 

Persontrafikmässan 2018 öppnade 10:00 vilket gjorde att vi hade tid att bekanta oss med vilka 

utställare som fanns. 

Efter en att ha gått runt på mässan kunde vi konstatera att det inte fanns mycket som tangerade taxi. 

Vad vi kunde hitta fanns det tre utställare som riktade sig direkt mot taxi, annars var det mesta riktat 

mot övrig kollektivtrafik, bussar, många bussar och tåg, 

 

Eftre inregistrering startade kongressen kl. 13:00 med ett anförande av infrastrukturminister Tomas 

Eneroth där han berättade sin syn på taxi, transporter och samfärdsel. Eneroth delgav siffror av vad 

som har satsats på vägar och järnväg, 900 mdkr under kommande år. Han berättade om Social-

demokraternas syn på infrastruktur och vad man ser i framtiden. 

Näste talare var förre finansmarknadsminister Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet, 

som tackade för sin tid inom förbundet och delgav att han utsetts till ny styrelseordförande i 

Transportstyrelsen. 

 

Efter de två talarna berättade Claudio Scubla, Förbundsdirektör Taxiförbundet om verksamheten de 

senaste tre år och vad man kommer att fokusera på de kommande åren. 

Claudio berättade att uppdraget är ” ... att arbeta för en sund och blomstrande taxinäring”. Där 

visade han via bilder förbundets arbeta för att få bort ÜberPop som inte var annat än organiserad 

svart taxi. 

Vi fick ett antal bilder där Übers affärsmodell redovisades, att Taxiförbundet agerade mot Über och 

den propaganda de framförde. Efter stark information till regering och riksdag bestämde Über att 

lägga ner ÜberPop 18 maj 2016. Det tråkiga i sammanhanget är att ett flertal förare som trodde att 

upplägget var legalt drabbades av lagföring samt efterräkning från skattemyndigheten då de hade 

kört för ÜberPop. 

Redovisningscentraler, BKY var några av de funktioner som under perioden har införts. 

Problemet med svarttaxi har dock inte försvunnit utan tagit andra vägar, i i Facebook där slutna 

grupper erbjuder under affärsliknande förhållanden skjuts.  
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Taxiförbundet har uppvaktat polisen och andra myndigheter för att kunna ge polisen b’ttre verktyg 

för at kunna lagföra de som utför illegal yrkestrafik.  

Claudio visade på de frågor som förs fram för tillfället där RAT-avdraget är en fråga man arbetar 

med mest och Claudio poängterade att RATT-avdraget skulle gynna inte bara näringen utan hela 

samhället. 

Taxiförbundet har sedan en tid tillbaka ett internationellt samarbete genom IRU, International Road 

Transport Union. Claudio Scubla är svensk representant inom taxigruppen. 

Hur och vad taxigruppen arbetar med finns att läsa i taxiförbundets publikation ”Taxiläget i 

Europa”. 

 

Kongressen samlas vart tredje år för att tillsätta en ny ledning med ordförande och delegater samt 

att man även väljer en valberedning. 

Kongressen presenterades en ny ordförande för taxiförbundet, Chris Heister som är välmeriterad 

som bl.a. f.d. landshövding. 

Hon valdes enhälligt med acklamation. 

Kongressen fick ta ställning till att fastställa resultat- och balansräkning, mötesarvoden där 

dagarvodet sattes till 1/40 PBB, halvt dagarvode 1/60 PBB, telefonmöte 1/80 PBB. 

Förslag till att förbundsstyrelsen får mandat till at om så behövs höja medlemsavgiften till 

förbundet. 

 

Ny förbundsstyrelse valdes där TAF lyckades att få in en representant genom att Reza Saffari 

valdes till suppleant. 

Vid valet till valberedning kom förslaget från golvet, Claes Löwenberg samlade in namn och 

förslag och Timo Stamblewski valdes in som suppleant till valberedningen. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2018-10-25 

 

 

 

 

 

 

Vid tangenterna: 

 

    

     Justeras och korrigeras: 

 

Timo Stamblewski 

      

     Reza Saffari 

 

 


