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Minnesanteckningar 
TAF konferensen på Ulriksdal 2017-01-21 
 
Vi var ett 40-tal medlemmar som avsätt sin lediga tid för att genomdrifta de förändringar och 
problem som Sverigetaxi genomgår nuförtiden. 

Hela TAF styrelsen under ordförande Timo Stamblewski och valberedningen under Lola 
Johansson deltog. 
Konferensen sponsrades av Sverigetaxi varpå den kunde erbjudas kostnadsfritt till deltagarna. 
Mötet började med en presentation av vår nya billeverantör Skoda och vagnen Octavia Kombi 
Gas som erbjuds oss till ett lågt pris och eventuell finansiering via Cabonline för dem som 
vill. Mats Ekengren från Skoda berättade att bolaget var stolt över att ha valts ut av 
Cabonline. Bilen är ekonomisk, rymlig och godkänd av båda FTJ och Svedavia (96 poäng på 
Remoten). Skoda har två serviceanläggningar som är dedikerade för taxi - en i Upplands 
Väsby och en i Sätra. Här erbjuds snabb service och reparationer. Reservdelslager finns i 
Södertälje och således beräknas väntetider vara minimala. Skoda bilen kan naturligtvis servas 
på alla ackrediterade verkstäder. 
Deltagarna uttryckte oro över att bilen har liknande DSG växellåda som har haft mycket 
problem med i Passat bilarna. Skoda anser att problemet är löst i.o.m. att växellådan har 
uppgraderats. Ingen Maximil ersättning (à la Din Bil/ VW) utgår vid långa reparationstider 
som dock beräknas att vara mycket korta pga. bra tillgång till reservdelar och verkstadstid. 
Reza Saffari redovisade för den effekt oxytocin, kortisol, dopamin och endorfin - hormoner 
har på vår sinnesstämning och vårt beteende. En grundkunskap och förståelse av denna 
vetenskap är viktig för ett lyckat resultat som ledare Att veta varför människor bete sig som 
de gör och hur man kan förstärka positivt beteende är av stor vikt för t.ex. en taxiåkare! 
Under hela konferensen var vi väl omhändertagna personal från Ulriksdals Slottsträdgård som 
tillhandahöll bra lokaler och utmärkt vegetarisk mat! Vi kommer säkert att gästa dem igen i 
framtiden. 
Merparten av konferensen bestod av grupparbete där vi analyserade problem som vi har och 
möjlig lösningar. Här följer korta rapporter om gruppens arbete. 
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Grupp ett 

 
TAF:s förhållande till SverigeTaxi- Ska vi vara påtryckande eller ska vi vara en 
”kamratförening” utan att lyfta frågor och kritik? 
 
Diskussion: 
TAF har för lite inflytande på Sverigetaxi och har inte mandat att förhandla åt sina 
medlemmar. 
 
Problem: 
Sverigetaxis lednings tar merparten av besluten utan att diskutera med TAF i förväg. 
 
Beslut: 
TAF borde vara mera av en intresseförening och mindre av en kompisklubb. 
 
Tillvägagångssätt 
Vi borde ha bättre flera informella möten för medlemmar. 
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Grupp två 

 
Utveckling av SverigeTaxi. Vad har varit dåligt och vad har varit bra? Hur ska det vara 
framöver? 
 
Diskussion: 
Det som är dåligt: 

• BC= CS eller DS ( Customer care eller Driver service ( sic. ) ) 
• FTJ priserna är på för låga 
• Informationen från SverigeTaxi till åkerierna är dålig 
• Den långsamma behandlingstiden för kvalitetsavgifterna 
• Bättre kundvård av våra befintliga kunder 
• Guldförarsystemet - dåligt för de som inte kör skol. 
• Rekrytering av förare fungerar inte. 

 
Det som är bra: 

• Trafikledning i Roslagen 
• Sverigetaxis ledning är väl medveten om åkeriernas problem 
• Kund appen - uppskattad av våra gamla och nya kunder 
• Frognesystemet fungerar bättre än för ett par år sedan - mera stabilt 
• Guldförare systemet - bra för de som kör skol 
• Partnerappen och tillhörande digitala avräkningar  

 
Problem: 
Ledningen är medveten om våra problem 
 
Beslut: 
BC måste fungera. 
Appen måste förbättras teknisk 
 
Tillvägagångssätt 
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Grupp tre 

 
Hur ska vi få flera och bättre förare? 
 
Diskussion: 
 
Problem: 
 
Beslut: 
Bolagsleg: utbildningen måste vara mera komplett. Förarna är illa förberedda för jobbet när 
de är nya. 
Förarna ska graderas utefter erfarenhet och kompetens. Hög gradering ska ge bättre tillgång 
till bra körningar. 
 
Tillvägagångssätt 
Det ska finnas en annons för förare i kund appen. 
Visitkort för "förare sökes" ska finnas i bilarna. 
Sverigetaxi borde producera en broschyr med råd och rutiner för nya förare. 
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Grupp fyra 

 
Hur ska vi få bättre kvalité i alla led? 
 
Diskussion: 
Deltagarna tyckte inte att Sverigetaxi har kvalitets förbättring som huvudmål nuförtiden. 
 
Problem: 
Låga taxor och dålig ekonomi gör att det är svårt att rekrytera åkare och förare som vill och 
kan sätta kvalité i första parketten. 
 
Beslut: 
Sverigetaxi borde ha betydligt bättre BC i eget regi.  
Det borde vara genomgående bättre information och transparens. 
Det ska vara lättare att anmäla BC fel och anmälningar (och BC) som ska åtgärdas. 
 
Tillvägagångssätt 
App. priserna måsta förbättras teknisk. De är ofta fel. 
Förarna ska graderas och graderingen ska användas vid utlägg av körningar. 
Det borde vara lägre fast stationsavgift och högre %-avgift. 
Reklamationer borde kunna göras telefonledes. 
Kvalitétsavgift borde utgå från BC till åkeriet eller föraren vid felhantering från BC:ns  ( ???) 
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Grupp fem 

 
Alla dessa koncept! Vad är bra och vad är dålig? Vilka förändringar borde till. Vilka nya 
koncept borde tillkomma? 
 
Diskussion: 
Många av våra kollegor har inte hört talas om somliga koncept och definitivt har dålig 
kunskap om de flesta. Trots detta är det positivt att man kan frivillig ansluta sig till ett 
koncept. Speciellt hemkonceptet fungerar bra och borde används som mall för de övriga 
koncepten 
 
Problem: 
Samarbete mellan BC, skolplaneringen och rabatten är dåligt. 
 
Beslut: 
Sverigetaxi borde konsultera TAF i förväg vid införandet av nya rutiner och system. 
Kortpaus borde återinföras. 
"Endast lokalt" koncept borde gälla i alla områden ( återinföras) 
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Vi tog upp några av de frågor som medlemmar hade ställt i förväg till konferensen. 
 
Trängselskatt 

 
"Hur jobbar TAF emot Svenska Taxiförbundet i frågan om Trängselskatt? Sverigetaxi kör ju 
mestadels färdtjänst dagtid, och borde bli befriade från trängselskatt alt. få en kraftig rabatt på 
denna kostnad som direkt påverkar resultatet." 
Ulf Stenberg. 
 
TAF redogjorde för att de hade samma grundinställning. Vi har diskuterat olika lösningar oss 
emellan och med Sverigestaxis ledning. Den tekniska lösningen ansågs svår att införa och 
krångligt för föraren. Vi får noll förståelse politisk där taxi anses som vanlig biltrafik. Således 
förespråkade TAF att Cabonline gruppen skulle höja FTJ anbudet förra året med 20 % över de 
gamla taxorna inom tull för att kompensera för den förhöjda trängselskatten. Som bekant 
valde Cabonline gruppen att istället sänka taxorna med 7 %. Alltså hade FTJ taxorna inne i 
stan och runt trängseltullarna varit 29 % högre om Cabonline hade valt att följa TAF:s linje. 
Detta hade löst vårt problem med trängselskatt - fast vi kanske hade inte fått 100 % av FTJ i 
innerstan. 
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Dricks 

 
"Enligt min revisor och Skattemyndigheten är "Dricks" att betrakta som inkomst av tjänst. 
Detta innebär ju att dricks som är redovisad i LDL filerna (oftast betald med kreditkort) skall 
löneberäknas, m.a.o. skall chauffören betala inkomstskatt på beloppet och arbetsgivaren 
sociala kostnader på 31,41 %" 
Ulf Stenberg 
 
Skatteverket skriver: 
"Dricks som betalas med kontokort kan personalen inte förfoga över eftersom betalningen 
kommer in på företagets konto. Om ett företag tillåter att sådan dricks utgör 
personalens dricks får företaget i samband med kortbetalningen en skuld till personalen som 
motsvaras av dricksbeloppen. Om företaget även tillåter att skulden får regleras direkt genom 
att personalen tar motsvarande belopp kontant ur kassan utgör detta en sådan förändring av 
växelkassan som – enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av 
kassaregister – ska registreras i kassaregistret. Uppkomsten av sådan skuld och regleringen av 
skulden utgör affärshändelser som enligt bokföringslagen utlöser bokföringsskyldighet. I 
företagets bokföring ska det därför finnas underlag som visar skuldens uppkomst och hur den 
har reglerats med betalning till olika personer. Sådan dricks utgör inte inkomst för företaget." 
 
TAF tolkar detta som att dricksen som registreras i taxametern ska bokföras men det är 
förarens ansvarar att deklarera dricks och betala ev. skatter. TAF rekommenderar dock att vi 
fortsätter som vanligt att inte bokföra dricks. Vi har en gång i tiden fått detta råd från 
Skatteverkets taxiansvarig, Lise Pripp. 
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Låga löner 

 
”Det går inte att ha så låg lön att man inte kan betala hyran”, underförstått att taxichaufförer 
som kör Färdtjänst bara har 27kr i timmen så dessa bolag skall bort ( läs Sverigetaxi och 
Kurir) så att bara Taxi Stockholm skall få alla körningar i tron på att de har Kollektivavtal." 
Ola Ringskog 
 
Det gäller att berätta för nya taxiförare vad de kan förvänta sig att ha för inkomst. Bäst är att 
presentera nyckelsiffror från ens eget åkeri. Här är några exemplar från Timo coh Peters 
åkerier: 
 
Exempel Löner och statistik år 2016 
Inteflyg AB  Genomsnitt inkört per timme = 300 kr. 
  Genomsnitts årslön heltid 340,000 kr. ink semesterersättning 
  Genomsnitt inkört = 10 kr./mil 
 
Taxi Täljö AB Genomsnitt lön = 130 kr. i timmen ink. semesterersättning 
  Genomsnitts årslön heltid 350,000 kr. ink. semesterersättning 
  Genomsnitt inkört = 11 kr./mil 
FORA 40,000 kr. betalt på utbetalda löner på 1 100 000 kr. 
 
Förarna måste vara medvetna om förutsättning för höga löner: 
1. Föraren ska jobba som den ska enligt arbetsgivares anvisningar. 
2. Föraren ska inte neka körningar eller "välja bort" körningar. 
3. Föraren ska köra vårdat och inte krocka. 
4. Föraren är beredd att lära sig jobbet - under den tiden brukar det vara lägre lön. 
5. Åkeriet tillhandahålla en hel, ren och frisk bil. 
6. Lågt sjuk frånvaro. Måndagssjuka passar inte till taxi! 
7. Långa pass. Bättre inkört per timme vid en tio timmars pass än en åtta timmars pass. 
8. Föraren/bilen måsta ha minst en eller flera koncept och/eller egenskaper. 
 
Konferensen pågick från 09:30 till 16:00. Deltagarna var synnerligen aktiva och presenterade 
konkreta och förnuftiga råd för framtiden.  
Både TAF och Sverigetaxi borde ha nytta av deras insats och de tackas härmed! 
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