
Minnesanteckningar VD möte 10/12-2013  
 
Närvarande TAF  
Reza Saffari 
Timo Stamblewski 
Mads Furuvald 
 

 
Närvarande Taxi 020 
Claes Löfvenberg 
Camilla Sydfors 
Christer Holmlund 
Arne Danell 

 
Tonen från ledning var mer öppet och tillmötesgående överlag i mötet. Claes 
som person upplevs så att han tar mycket plats, hörs och vet allt och det är ju 
så klart både till fördel och nackdel.  
 
Att han är kunnig inom taxibranschen och upphandling är självklart och han 
kan då han själv inte är risktagande (företagare/transportör) se lite mer 
objektiv på frågor och titta på en helhetsbild och lite längre fram i horisonten 
och det är vad VD ska göra. 
 
Kollektiv avtal 
 
Det snackades kollektiv avtal och vad det innebär för förare och transportör. 
Claes linje är att det inte ska vara obligatoriskt för åkarna för det kanske inte 
passar deras lönemodell eller åkerimodell. (En bils åkare) 
 
Reza tar upp att han brukar erbjuda det till sina anställda och talar om att för 
att det ska finnas utrymme för det behöver den anställd avstå från bonus och 
högre procentsats av inkörda belopp. Istället får den anställde tillbaks 
pengarna senare vid pension. Många förare känner dock att de vill ha 
pengarna i handen då de har de själv kontroll på det, kanske dåliga erfarenhet 
från andra åkerier eller sina hemländer. 
 
Kontentan av det hela blev att kollektiv avtal passar kanske inte alla företags 
kultur men frågan är helt upp till var och en åkeri och transportör. Taxi 
Stockholm & Taxi Göteborg enda bolag som har enhetsanslutningen 
obligatorisk. MEN då ska man komma ihåg att deras lönemodell är från 35 till 
36 % av inkörda beloppet exklusive moms. Initiativet för den debatt som är i 
media just nu är taget från Taxi Stockholms sida. Mads Furuvald uttrycker 
önskan att ha ekonomiskt utrymme för att kunna erbjuda sina förare kollektivt 
avtal. 
 
GPRS problemen 
 
GPRS problematiken togs upp och beskrevs mer i detalj. Något avtal fick vi på 
TAF inte se PGA risk för att den ska hamna i orätta händer eller diskuteras 



öppet med konkurrenter. Avtalet och eventuella ersättningen skulle vara en 
månads avgift, d.v.s. kompensation 37kr/bil (cirka 45000 kr). 
 
Telia är nu den operatör som har mest problem, tappar täckning. G? Det 
konstaterades att problemen skiljer sig från bil till bil och olika platser och 
operatörer. Problemen är inte helt borta men avsevärd bättre. Speciellt med 
Telenor. Telia har fortfarande vissa problem nu skulle en Frogne router flyttas 
hos Telia för att se om det löste problemet. Bättre information och mer 
frekvent information från Taxi 020 om vad som görs åt problematiken 
önskades och Taxi 020 ska tillhandhålla. Även tele2 testas som operatör just 
nu. 
 
Fakturerings rutiner och samarbete med någon Finans bolag ska ordnas till 
nästa år för att minska problematiken i bilen både för kunder och för förare. 
Samt minska risk för hot och våld. Detta för att få betalt dock kanske minus 
några procent per uppdrag. 
 
Tömningsstation diskuterades och det skulle inte innebära några kostnader 
för oss.  
 
Marknad och Ekonomi och satsningar 
 
Taxi 020 är den företag som har växt mest inom Stockholm. Trots 
lågkonjunkturen. 
 
Camilla berättar om marknadens satsningar och Cabonline som har haft 
effekt, nu är det Taxi 020 som går framåt men hejdas av att inte kunna 
erbjuda bil i vissa områden när det är hög belastning. 20000 bokningar via 
appen på oktober, 25000 bokningar via appen på november. 
 
Lite siffror och statistik togs upp: Färdtjänst SLA 95% För fågelviksgruppen, 94-
97% För Taxi 020, Ca : 30000 resor på veckan snitt, Inom 10 minuter från plock 
tid. 1,5-2 miljoner i böter för uteblivna bilar. Kundval inom färdtjänst finns inte 
då färdtjänst är en B-tjänst, högre kostnad för färdtjänst är inte frågan om då 
det finns budget på 1,2 miljarder. 
 
Arne visade upp siffor från Inkörda per bil och kostnader. Han påstod att 
intäkter gått upp marginellt men kostnader har legat stilla. Båda är sanningar 
med modifikation. Inkörd per bil ökat under senaste åren endast tack vare alla 
stationsavgifter (centralen, Brommaflyg osv) som direkt hamnade i totala 
inkörda beloppet och så såg det väl ut till och med september. Samt 
prishöjningar som vi haft enligt KPI. Bränslepriser har fluktuerat under åren 
som varit och bilar har blivit snålare men servicekostnaden är högre på de så 



kallade snåla bilar. GAS pris har blivit dyrare jämförd med 2009-2010. Rabatter 
man fick som Taxiföretag minskat. 
 
Trängselskatt diskuterades och Claes nämnde om den togs bort skulle det 
öppna för en potentiell stationshöjning. Brist på bra förare togs upp, och 
förändringar på TFU. Positiva värderingar för taxiyrket skulle kommuniceras 
från skolan och annat håll. Positiva med färdtjänst togs upp med att de åker 
när det mesta står still men samtidigt hämmar vår tillväxt då vi inte kan 
leverera under tider det behövs bilar till andra kundsegment. 
 
 
Claes berättade att Taxi 020 blir konkurrens utsatta när det gäller Stockholms 
stad skolresor, dagcenter och dagvårds resor. Samtrans kommer lägga anbud.  
Inom Taxi 020 40-50 bussar som kan komma bort av 145, avveckling 1:a juli. 
Bevakning, besked i februari. Totalt inom fågelviksgruppen är det 350 bilar 
som kör skolkörningar mellan 7-9.  
 
Vad är önskvärt Inför nästa färdtjänst avtalet. Taxi Stockholm önskar komma 
in på färdtjänst marknaden. Kundval och kollektiv avtal är önskvärd och krav 
från Taxi Stockholms sida vid upphandling av färdtjänst och då skulle ju fallera 
pga. ökade kostnader för färdtjänst och icke samplanerings möjlighet.  
 
Fredade zoner diskuterades: Karolinska och andra stora sjukhus kom på tal.  
Närmaste bil försök, vilka zoner ska fredas? Vilka stolpzoner är önskvärda? 
En grupp med Christer Holmlund, någon från teknik gruppen och kanske en 
eller två personer från TAF (Reza & Peter) ska sitta nästa år (24:e januari) och 
diskutera fredade zoner, stolpdistrikt.   
 
Reza Saffari tog upp det där med Ge och Ta, att GE förarna lite mera svängrum 
men TA bort rättigheter vid bristande respekt. Till exempel Ta bort kanske zon 
250, och inte tillåta skolzoner för de icke behöriga eller de som inte ska köra 
några skolkörningar. 
 
Taxi 020s avgifterna kommer inte höjas inför nästa år (2014). 


