
Med anledning av det påbörjade budgetarbetet inför Taxi 020s budget 2013. 

 

Det har under det senaste året, 2012 framhållits till Taxi 020s ledning om det kärva ekonomiska 

läget som är påtagligt för alla åkare anslutna till Taxi020. 

Vid VD möten har TAF framfört att många åkare har stora ekonomiska problem, inte enbart på 

grund av det rådande konjunkturläget utan även för att Taxi020 har markant ökat antalet bilar trots 

att antalet köruppdrag inte har ökat i motsvarande mån. 

TAF har även brevledes framfört ett flertal gånger att antingen måste intäkterna öka eller 

kostnaderna sänkas. Varken det ena eller det andra har skett. 

 

Under året har intäkterna minskat bl.a. genom att färdtjänsten har upphört med miljöbonusen, vilket 

har märkts inom många åkerier genom lägre intäkter. 

Bränsle och försäkringskostnaderna för bilarna har ökat och just nu ligger bensinpriset på årshögsta. 

Det diskuteras om att höja trängselskatten samt att införa trängselskatt på Essingeleden. Bara 

trängselskatten kan i nuläget uppgå till mellan 900 till 1 800 kronor per bil och månad. 

 

Det nya färdtjänstavtalet och de nya skolavtalen har sänkt intäkterna för alla åkerier. 

Mesta delen av intäkterna kommer från de sk. samhällsbetalda resor och ändå tas 3,4 % av 

bruttoomsättningen i sk. kreditkortsavgifter när det i verkligheten är en mindre andel som är rena 

kreditkortsbetalningar. Ju mer bilarna kör in desto högre kostnader! 

 

Under de senaste åren har markägarna infört kännbara stationsavgifter som betalas av bilarna direkt. 

Dessa kostnader bars förut av Taxi 020 och andra BC:er. Taxi 020 tar dessutom ut 3.4% plus moms 

av dessa avgifter då slutkunden debiteras av bilen. 

 

Förarutbildningen som förut betalades inbakad via vår månadsavgift, betalas nu separat av 

åkerierna. 

 

Ingen reduktion av månadsavgift har förekommit pga. av dessa extra intäkter som Taxi 020 har fått i 

form av besparingar på markavgifter, provision på stationsavgifter och överföring av kostnader för 

förarutbildning. 

 

Taxorna har inte justerats under året och det verkar som om ledningen och marknadsavdelningen för 

Taxi020 anser att varken förarna eller åkarna ska ha täckning för de kostnader eller det arbete som 

utförs. 

De flesta andra yrkesgrupper tar betalt för de kostnader som uppkommer i tjänstens utförande som 

t.ex. trängselskatter. Kunder får stå för den kostnaden. 

 

Med hänvisning till det ekonomiska läget som beskrivs ovan yrkar TAF på att stationsavgiften 

(även benämnd månadsavgiften) för 2013 sänks med samma summa som avgiften höjdes med till år 

2012. 

 

Om ledningen och marknadsavdelningen har svårigheter att hitta poster att bearbeta kan TAF med 

glädje vara behjälpliga i arbetet med att lägga budget för kommande år, 2013 och hitta lösningar för 

att kunna sänka månadsavgiften för att de anslutna åkerierna inte ska tvingas till drastiska åtgärder. 
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