
Minneanteckningar från diskussionsmöte ang Norrtäljekonceptet på taxi 020, 2012-07-11.

Mötesdeltagare:
Christer Back, åkare, Taf
Timo Stamblewski, åkare, Taf, 
Gus Wärn , åkare
Mads Furuvald, Åkare
Håkan Janevret, förare taxi 43
Fredrik Jonason, förare taxi 6163
Dennis Korseman, Taxi 020, BC

Bakgrund: Ett antal personer inom Norrtäljekonceptet har under en längre tid diskuterat hur 
man ska kunna förbättra konceptet. Däribland ingår hur zonerna borde se ut, hur kommunikationen 
mellan BC och bilarna ska kunna förbättras och förenklas för att underlätta båda parters arbete.

Utgångsmaterial för diskussionen var den 19-punktersbilaga som sammanställts och bifogats brev till 
VD Claes Löfvenberg från Taf den 2012-06-25 inför det sk VD-mötet den 2012-06-26.

Diskussionen kom initialt att handla om jourbilarnas funktion under jourpass. Dennis menade att 
jourbilen i princip inte behöver vara inloggad utan ska endast finnas tillgänglig om BC har behov av 
den. Fredrik anförde avvikande mening och menade att eftersom man ändå är kommenderad att ha 
jour så  bör man vara i trafik. Flera personer diskuterade detta fram och tillbaka. Någon enighet i hur 
man bör göra framkom aldrig.  Det som ska gälla nu måste vara den uppfattning som Dennis som  
företrädare för BC följer. Detta tills annat meddelas.

Vidare påmindes om Norrtäljegruppens (NG) beslut om att det ska finnas 2 jourbilar varje dygn, en 
”söderbil” och en ”norrbil” pga arbetsbelastning och långa framkörningstider. Av någon anledning 
respekterades inte gruppens beslut utan det är fortfarande bara en jourbil i hela området! Avsikten  
med två bilar vara att ha en norr och en söderbil. Detta för att få rimliga skicktider på bilarna. 

Vidare diskuterades tillgänglighet inom och utom olika zoner – hur länge ska man som förare stanna 
inom en zon, t ex? Flera tyckte att BC på något sätt bör informera bilen om att den behöver/inte 
behöver stanna pga att det finns/inte finns några köruppdrag inom viss tidsrymd i den zonen.  Det  
kan vara så att BC ser en körning som skall utföras om en timme. Det förekommer att BC då ber bil  
stanna i området. Allför många dötimmar tillbringas ändå i bilarna när föraren skaffar sig en egen  
erfarenhet var man inte skall stå och vänta på köruppdrag. Dennis ansåg det tungarbetat och inte  
möjligt att regelmässigt informera bilarna om var det är vettigt att stå.
Timo undrade hur man någonsin ska kunna lära känna ”området” om man inte kan få regelbunden 
information om hur många köruppdrag som förväntas varje timme i varje distrikt? I det  
offertunderlag som varje offertgivare får i upphandling av färdtjänst redovisar färdtjänsten antalet  
köruppdrag per distrikt (färdtjänstdistrikt)och timme. Dennis lovade försöka få fram dessa.  
Färdtjänsten bör kunna ha sådan information uppdaterad med aktuella siffror.

Långa framkörningar/tomningar är ett ämne som berördes och det råder delade meningar om hur 



man ska komma tillrätta med dessa. 
Inga beslut.

NG har föreslagit att den sk prio2-gruppen slopas och att istället prio1-gruppen utökas till 50-talet 
fordon och att den nya gruppen delas in i 2 omgångar eller vågor, dvs att enda halvan start mellan 
05.30 och 07.30 och den andra halvan mellan 07.00 och 09.30 (till exempel). På så sätt sprider man 
tillgängligheten på fordon över en större tidsrymd över dygnet. Det möjliggör för BC att ha 
tillgängliga bilar mellan i princip 05.30 och 22.30. Detta plus de 2 jourbilarna skulle täcka behovet av 
fordon på ett tillfredsställande sätt, menade bl a Håkan och Fredrik. För att det ska vara så rättvist 
som möjligt så växlar grupperna starttider varannan vecka eller dylikt. Timo invände att det kan stöta 
på patrull för de åkerier där man har dubbla pass på bilarna och att många kvällsförare saknar NG-
behörighet. Man beslöt att återkomma snarast till denna fråga för. Dennis kan inte lägga fram ett  
dylikt förslag utan detta måste komma från NG och läggas fram till Claes Löfvenberg. 
Beslut: Håkan och Fredrik sammanställer förslag om hur den nya prio1-gruppen bör se ut.

Rabbatens  akuta problem är bilbristen på morgnarna mellan kl 7 och 9. Det är ingen vits med att  
tomma upp efter 10 om man är prio 2-bil meddelar Dennis.  Prio 2-bilar, de som inte vaknar i  
kommunen, måste tomma upp utan särskild anmodan eller anmält skäl. . De Frognebesked som  
Dennis skickat senaste tiden skall uppfattas som ett besked att prio 2-bilar varje morgon skall tomma  
upp till Norrtälje. De som ingår i och accepterat att vara med i Norrtäljekonceptet har accepterat att  
vid behov och på uppmaning tomma till Norrtälje. Nu är situationen och behovet sådant att  
upptomning gäller generellt. Det betyder att dessa bilar skall tacka nej till köruppdrag i de distrikt de  
startar i eller passerar, 101, 127 124 tills de kommer till ett 500-distrikt. 

 Om man följande morgon inte kan tomma upp meddelar man detta på rabatt@taxi020.se

Köruppdrag som rabattköps till Norrtälje läggs ut i första hand till Prio 1-bilar efter kl 13.00.   I  
praktiken, idag tar dessa bilar snabbt slut vilket gör att många prio 2 bilar också får dessa  
köruppdrag norrut. 

Dennis lovade på mötet att de prio 2-bilar som tommat upp på morgonen, på motsvarande sätt skall  
få de köruppdrag som går söderut efter kl 13.00. Genom detta beslut kan tommilen (miljön) hållas  
nere. En prio 2-bil skall således under dagen bara behöva tomma i en riktning, dvs norrut på  
morgonen.

Tid och plats på bil och köruppdrag avgör vem som får köruppdragen i båda riktningar efter kl. 13.00.  
Regler finns för efterlevnad efter bästa förmåga. 

Christer lovade att skriva ett brev för utskick, till samtliga anslutna till Norrtäljekonceptet, genom  
Daniel Babic. Brev skickas till Dennis som vidarebefordrar.

Under diskussionens gång berördes flera punkter, såsom behovet av mer kompetenta trafikledare, 
att det behöver finnas en inom varje team i BC som har god kännedom om Norrtälje-områdets 
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beskaffenhet. Att det ÄR långa framkörningar och att trafikledarna inte ska nonchalera kunniga 
förares kännedom om det specifika området!

Föreslogs också att BC får en karta med zonerna inritade så att man får klart för sig vilket stort 
område Norrtälje kommun faktiskt är.

Konstaterades att det ÄR ett problem med dålig milpeng i många fall, men att dagskassorna är 
generellt bättre än i övriga länet.

Förslag uppkom om att ”bilbrist-pinnarna” tas bort dagtid, dvs under den tid som ordinarie 
rabattelefonist är i tjänst. Eftersom förare inte kan ”skjuta” på (auktion) pinnar så är det bara 
stressande för alla inblandade att ”pinnarna” larmar. Dessa pinnar är ändå den enda information  
som finns idag som talar om om det är vettigt att stanna krav i ett perifert område. Pinnarna utgör  
ett underlag till den personliga erfarenhetsbanken. I väntan på annat underlag eller andra regler  
(auktion) fyller de en funktion.

SNL-tiden bör utökas till en kvart i ytterområdena för att underlätta säker framkörning till kund och 
även tidspassning. 

Trafikledning såsom utskick av önskemål om inloggning i distr 253 diskuterades. Mötet kom fram till 
att det bästa är om föraren kan få upp fråga om SNL  JA/NEJ på skärmen eftersom det allmänna 
bruset av besked annars ofta ”dränker” enskild förfrågan som E-besked! 
Beslut: Skicka fråga med JA/NEJ så att föraren verkligen ser och besvarar frågan.

Vidare diskuterades frågan om när BC behöver hjälp och hur man enkelt löser detta problem. 
Föreslogs  en mobiltelefon med SMS-funktion till rabatten och en till teamledaren i BC  så att förare 
kan få kontakt med berörd funktion på ett enkelt sätt! På så sätt undviker man onödiga 
telefonsamtal som tar tid och resurser från såväl BC som bilen.

Taf berörde frågan om ”hemsida” där man kan logga in sig och meddela när man tänker starta sitt 
pass följande dag och/eller vid sjukdom. Kanske det bör utformas som ett intranät där man även kan 
byta pass med andra bilar om behov av detta förekommer.

Diskuterades även den för såväl BC som bilarna så viktiga frågan om märkning av köruppdrag som 
specifika NG-körningar. Det skulle underlätta trafikledarnas arbete avsevärt om man kunde märka 
jobben så att förare kunde se i bil om det jobb som kommer i ”fel” distrikt faktiskt är ”rätt” jobb. 
Alltså om körning kommer i anslutande zoner som 101, 127, 123 faktiskt är jobb TILL Norrtäljezon.

Det sk uppsamlingsdistriktet (med arbetsnamnet 500), punkt 13 i 19-frågebilagan från NG, 
diskuterades i anslutning till ovanstående punkt. Stefan Nyman bjöds in en stund till mötet för att 
mötet skulle få en bild av de tekniska möjligheterna att införa/skapa ett sådant disktrikt. Det 
distriktet blir av avgörande betydelse för BC och deras möjligheter att dirigera fordon åt rätt håll så 
tidigt som möjligt när fordon är på väg upp söderifrån.  



Fredrik mfl föreslog att bilar som saknar prio i Norrtäljekonceptet bör få förtur på rabatter från 506. 
Dennis tyckte att det var ett bra förslag. 

NG bör sammanställa info till alla i gruppen ingående bilar och informera om att bil som inte sköter 
sig kan förlora sin prio permanent.

Mötet enades om att Norrtäljegruppen bör ha möte snarast efter semestrarna för att följa upp detta 
av Taf initierade extra möte.

Detta är vad som hann diskuteras och avhandlas under mötet som varade mellan 10.15 och 12.15.

Deltagarna var överens om att mötet var lyckat och att såväl BC som förarna kommer att få nytta av 
det som diskuterats.

Dennis tar upp dessa anteckningar med Daniel Babic för återkoppling .

Vid pedalerna

Fredrik Jonason

Det som skrivits med kursiv text är kommertarer tillägg gjorda av Christer Back, TAF.


