
Hej Claes! 

  

TAF är tillfreds med Taxi 020:s nya satsning på kvalité som du skissade i ditt brev till oss för 

någon vecka sedan. 

  

Vi stödjer fullt ut att förare som bommar utan att meddela BC:n ska debiteras en kvalitéts 

avgift. 

  

Vi stödjer era rutiner för att minska antalet nej tryck. 

  

TAF tycker att följande punkter skulle bidra till att göra satsningen lyckad: 

1. Kvalitétsavgiften ska debiteras direkt med faktura till den felande föraren. Det ska 
inte gå via åkaravräkning. Det skulle minska “svid-effekten” och ofta träffa fel part – 
det hjälper inte att straffa åkaren för ett fel som föraren har gjort. Om en förare 
drabbas direkt, svider det för föraren och ger en bättre effekt än att dra avgiften från 
åkaren.  

2. Svar måste kunna erhållas inom två minuter på förarelinjen. Om man ska meddela en 
bom det är rätt meningslöst om det kan ske först 10-15 minuter efter körningen är 
utlagt!  

3. Inför en beskedskod som föraren kan skicka: “Jag bommar – ring mig för 
information!”.  

4. BC:n borde automatisk få besked om en förare bommar. T.ex. att körningen ”poppar” 
upp på skärmen. Inga nya körningar ska skickas till bilen innan bilen har kontaktat 
BC:n.   

5. Överväg att återinföra destionationsangivelse. Om man samtidigt tar itu med förare 
som ofta trycker “Nej” skulle destionationsangivelse vara en mycket bra verktyg för 
det stora flertalet seriösa taxiförare.  

6. Gör dataområden 27, 64, 97 och 111 till fredade zoner. D.v.s. bilar ska ej tas därifrån 
för att hämta körningar i andra områden. Förarna ställer sig ofta i dessa dataområden 
för att förhoppningsvis får en körning åt rätt håll. Därigenom kan de jobba för att lösa 
sina planerade byten och möten utan att störa BC:n. 

  

Som sagt, TAF är positiv till era försök att höja kvalitén. Däremot ska det inte enbart göras 

genom att straffa och tukta förarna. Det ska synas att Taxi 020 också gör någonting för att 

förbättra situation.  

På så sätt kan vi få ett bättre arbetsklimat för alla inblandade parter. 

  

Med vänlig hälsning 
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