
Rapport från Svenska Taxiförbundets Kongress/Konferens 2012

När Fågelviksgruppen (F) köpte Taxi 020 gick även Taxi Kurir, som dittills stått utanför, med i 
förbundet. Anledning sägs vara att man genom sitt medlemskap fick större legitimitet i branschen.
I större frågor som rör för bundet röstar man och beräknar då antalet röster som ett BC får efter den 
avgift som betalas till förbundet. Taket för antalet röster för ett enskilt BC är satt till 15 %.  Taxi 
Kurir, Taxi 020 och Taxi Stockholm har idag 45 % av alla röster och behöver i frågor alliera sig 
med 5 % av övriga röster för att få majoritet i förbundet. Vid kongresser och extra kongresser, är 
alla BC:n inte representerade när de inte har skickat fullmakt. På årets kongress betydde det att F 
och Taxi Stockholm hade 1134 röster, övriga hade 787. 

1966 köpte taxiförbundet 1200 aktier i Svensk bilprovning för 30 000kr.
Svenska Taxiförbundet är delägare med tre procent av aktierna i AB Svensk Bilprovning. Detta företag 
kommer enligt planerna att säljas i två omgångar med cirka två tredjedelar under 2012 och resterande 
del under 2015. Det medför att Svenska Taxiförbundet kommer att få ett stort kapitaltillskott under de 
närmaste åren – enligt planeringen med en första utbetalning under 2013. Den sammanlagda 
ersättningen för försäljningen kan komma att överstiga 50 miljoner kronor.

 F vill att dessa pengar skall delas ut till ”medlemmarna”. De medlemmar som äger sina BC:n, 
vilket är vanligt ute i landet, kommer att tjäna en rejäl slant.  Många är kanske äldre och vill inte 
bromsa en sådan lösning av pengafördelningsfrågan. 
De åkerier som kör för ett Fågelviksbolag och som betraktar sig som medlemmar i taxiförbundet får 
inget. Med sitt medlemskap ger åkeriet det inflytande varmed Rolf Karlsson nu har chansen att 
inkassera ytterligare miljoner.
En arbetsgrupp på 12 personer har tillsatts som skall komma med ett förslag på vad man skall göra 
med ”buffertpengarna” i förbundet. Förslaget skall vara klart i oktober och under 
persontrafikmässan i Göteborg i november hålls en Extra kongress där beslut tas. Övriga pengar 
trillar in i takt med att Svensk bilprovnings anläggningar säljs. I arbetsgruppen representeras F av 
Claes L, Magnus Klintbäck, vd Kurir och Jan Ekenstedt, controller F. 
Protokoll från kongressen ska enligt stadgarna finnas tillgängligt inom 2 månader från kongressen och då 
sannolikt på Taxiförbundets hemsida. www.taxiforbundet.se

Övrigt noterat under kongressen/konferensen
Infrastrukturministern ”öppnade” mässan och var den första att avtacka Lennart Hamnered och 

även hälsa den nya förbundsordföranden Bo Bylund välkommen. Hon var lika lättsam som i sitt anförande 
på Stora Transportdagen och verkar ha stor tilltro till att de parter som finns på arbetsmarknaden i Taxi 
löser problemen. Hon gav intrycket att problemen med cabotage inom godstrafiken är ett större problem. 
Lennart Winskog, förbundsdirektör tycktes inte alls hålla med om detta och nämnden både polis och 
transportstyrelsens tillkortakommanden när det gällde kontrollen av branschen. En representant från 
Eriksson berättade om framtida lösningar i bilar med radar som kan känna av diverse medtrafikanter. 
Göran Adlén som finns presenterad i ”Taxi Idag” avslutade konferensen med att berätta om de risker och 
förtjänster som twitter och facebook ger marknaden.

Samlade intryck och framtiden
Proffsigt arrangemang.  Förbundet är ett bra förbund men står med fötterna i verklighet som 

år 5 år gammal. TAF går vidare med brev till förbundet genom Thomas Winskog, Catharina 
Elmsäter Svärd och Ulla Hamilton. Det finns ett stort glapp mellan den verklighet som 
transportören lever i och den bild av verkligheten som förbundet har förmåga och vilja att förmedla 
till de styrande. Det är TAF:s avsikt, som Sveriges största transportörsförening, att fylla det glappet 
med kunskap. TAF meddelade detta till förbundet under konferensen .  I augusti träffar TAF-
styrelsen Anders Myrsten, chefsredaktör på tidningen TAXIIdag för ett reportage.
Norrviken 2012-06-17
Vid pennan
Christer Back

http://www.taxiforbundet.se/

