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Det satsas överlag mycket på 
persontransporter!
§ Regional tågtrafik – bättre förutsättningar behövs
- Storregionala samarbeten
- Lågtrafikerade banor
- Ny höghastighetsbana
- Statens ansvar för infrastrukturen

§ Biljetter
§ Bränslefrågor – fossilfri fordonsflotta
§ Statistik och fakta – resande och kostnader, finansiering



Aktuellt kopplat till 
färdtjänst



Dags att blicka framåt
§ Taxi och samåkning
§ Persontrafik 2016 –

åter 2018
§ Utredning särskilda 

persontransporter



Taxi och samåkning – idag, 
imorgon och i övermorgon 

SOU 2016:86



Varför aktuellt för 
SKL:s medlemmar?
§ Taxi – färdtjänst, sjukresor och 

skolskjuts körs med taxifordon

§ Taxi viktigt komplement till 
kollektivtrafiken

§ Samåkning – kan komplettera 
kollektivtrafik och främja tillgänglighet i 
glesbygd. 

§ Gör utredningen rätt bedömningar för 
att skapa bättre förutsättningar på 
taximarknaden, både som helhet och för 
samhällsbetalda transporter?



Utredningen har tittat på tre frågor
1. Ska taxameterundantaget tas bort? Idag finns möjlighet att få 

dispens.
2. Finns behov av en annan form än vanlig taxi, utan 

taxameterkrav?
3. Klargöra gränsen mellan taxi och samåkning. Förtydliga eller 

ändra regler.

§ Regeringen vill ha trygga resor och schyssta villkor i branschen.

§ SKL har haft möte med taxiutredningen och förmedlat vidare 
kontakter. 



Taxitätheten idag



DiDispens idag 



Utredningen föreslår alternativ till 
taxameter
§ Möjlighet att få dispens från taxameterkravet tas bort. 
- En ny slags kontrollutrustning, särskild utrustning för 

taxifordon, införs. 
§ Fordonen måste vara anslutna till en eller flera tillståndspliktiga 

beställningscentraler för taxitrafik. 
§ Strikt gräns mellan taxi och samåkning. Även obekanta får 

samåka, om man inte gör ekonomisk vinst på resan.



SKL önskade modernare ansats
§ Förslag möter inte i tillräcklig utsträckning framtidens 

möjligheter och utmaningar.
§ Förslaget med alternativ till taxameter skapar å ena sidan en 

bättre skattekontroll av hela taxibranschen – men å andra sidan 
kommer förslaget med stor sannolikhet inte åt de verkliga 
problemen.

§ Utredningen har ett för smalt angreppssätt och 
delningsekonomins möjligheter för persontransporter bör 
tillvaratas i större utsträckning.

§ Positiv med en strikt definition av samåkning som möjliggör en 
låg regleringsgrad – men: det är nödvändigt med annan reglering 
kring samåkning som möjliggör kommersiella lösningar. 



Färdtjänstdagar i samband med 
Persontrafik 2016 i Göteborg

§ Särskilda dagar om färdtjänst respektive skolskjuts
§ Gav bra resultat i utvärderingen!
§ SKL fortsätter med samma koncept 2018 i Stockholm
§ Däremellan träff om något speciellt behov finns 

§ Boka in 22-24 oktober 2018



Utredning om särskilda 
persontransporter



SKLs syn
§ En ökad samordning är önskvärd – men för smalt perspektiv
§ Om det skulle krävas en tvingande lagstiftning för att få en bättre 

samordning till stånd, så är det en slutsats förbundet inte kan 
ställa sig bakom.

§ Ensidig belysning av problembilden i Trafikanalys förstudie –
fler alternativ än att ändra i befintlig lagstiftning eller 
förändringar i huvudmannaskap borde övervägas.

§ SKL har efterlyst en ramlagstiftning för samtliga
persontransporter istället för dagens detaljreglerande lagar – ger 
möjlighet att ha behovet i fokus



SKL bidrar med
§ Expertis – juridik, ekonomi, kontakter med medlemmar m.m.
§ Nätverk och mötesplatser
§ Underlag
§ Analyser 
§ Politiska ställningstaganden 



Tack för mig!

Sara Rhudin
sara.rhudin@skl.se

+4672 724 32 94


