
Minnesanteckningar från VD möte 2015-06-17 angående det nya 

transportörsavtalet 
 

 

Närvarande:  

 Från Taxi020  Claes Löfvenberg 

   Arne Danell 

   Frederick Scholander 

   Advokat Anders Fernlund 

 

 Från TAF  Timo Stamblewski 

   Christer Back 

   Arif Mohammad 

 

Mötet började med att 020 presenterade sina intentioner med det nya avtalet och försäkrade 

att det inte skulle vara till menligt för åkarna in om 020. 

TAF presenterade sina synpunkter och varför vi ville revidera det förslag som 020 har tagit 

fram samt det hinder som det nya avtalet kan orsaka åkarna. 

En genomgång av de punkter som TAF har invändningar mot och man enades om att fäljande 

punkter skulle skrivas om. 

§6 TAF ville att följande rad skulle läggas till  

- Bolaget ska tillämpa sådan prispolitik att även transportörens ekonomi främjas 

Detta kunde dock 020 inte gå med på eftersom de ansåg att det redan i 

avtalets anda framgick att 020 ska verka för en lönsamhet för åkarna. 

 

§7 i) TAF villa att skrivelsen om obligatoriskt ”mobil-i-bil abonnemang” skulle tas 

bort och ersättas med obligatorisk telefon och giltigt tel. nummer. 

Dock efter argument från 020 och att tidigare har representant från inspektörerna 

framför enkelheten i att nå alla bilar med ett 020 abonnemang, gick TAF med på 

att skrivelsen kunde vara kvar. Med 020 abonnemanget kommer kostnaden att 

bli lägre för många. 

 

§9 TAF har inga invändningar mot att viten tas ut från de åkare som inte följer den 

policy som 020 har antagit både vad gäller bilens färg eller den bakrutereklam 

som ska sättas upp. TAF föreslog t.o.m. att ett högre vite kan tas ut från de 

åkare/förare som trots ett flertal påpekanden ändå inte följer policyn. 

 

§14 TAF vill att följande rad läggs till –  

d) Transportören äger rätt att inhämta statistik gällande sitt eget åkeri och fordon. 



Arne Danell motsatte sig häftigt att raden införs med hänvisning till den 

arbetsbelastning detta kommer att medföra för både åkeriservice och 

datasystemet. 

TAF påpekade att det är varje åkare rätt att kunna ta ut information om sitt åkeri. 

 

§23 TAF motsätter sig regressrätten. 

 Advokat Anders Fernlund förklarade regressrätten och betonade begreppet 

”skäligen” som den tyngande begreppet samt hänvisade till §28 Tvist. 

 

§25 TAF har fått in att även åkaren har rätt att häva avtalet om 020 åsidosätter sina 

skyldigheter på ett flagrant och grov sätt eller vid fall då bolaget inte fullföljer 

sina åtaganden eller utbetalningar. 

 Åkaren kommer att ha hävningsrätt. 

 

Vidare krävde TAF att det ska tydligt framgå att ingen avgifta ska tas ut vid omförhandlat 

avtal utan endast vid nyteckning av transportörsavtal. 

 

TAF krävde att borgensförbindelsen ska tas bort men efter att 020 delgav sina skäl till borgen 

som t.ex. att vid konkurs eller avslut av åkerier, inte kommunikationsutrustning (taxameter 

m.m.) som tillhör Taxi020 återlämnas, har TAF vidgått att borgensförbindelse kan tecknas av 

åkeriansvaring eller ägare. 

Det ska klart framgå i borgensförbindelsen vad borgen gäller för, endast kommunikations-

utrustning. 

Advokat Anders Fernlund kommer att omarbeta transportörsavtalet, därefter skicka exemplar 

till Claes Löfvenberg för vidare distribution till TAF. 

 

TAF har ännu inte fått någon kopia av avtalet varför vi ännu inte kan rekommendera någon att 

skriva på det nya transportörsavtalet. 

När vi har fått ett exemplar återkommer vi med en eventuell rekommendation. 

  

 

 

Vid minnet: 

 

Timo Stamblewski 

 

     Justerat av: 

 

    

     Christer Back 

 

 

 

 


	Minnesanteckningar från VD möte 2015-06-17 angående det nya transportörsavtalet

