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Remissvar TSF 2013-85, förslag till ändring i Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för 

taxiförarlegitimation 
 

Svensk Kollektivtrafik har beretts tillfälle att yttra sig över 

Transportstyrelsens remiss TSF 2013-85 gällande förslag till ändring i 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om 

körprov för taxiförarlegitimation. Svensk Kollektivtrafik är 
branschorganisation för landets olika myndigheter (RKM och kommuner) 
vilka samlat är den största köparen av Sveriges taxinärings olika 

transportuppdrag/resor.  

De resor som köps av taxi sker vanligen efter genomförda offentliga 

upphandlingar gällande utförande av Särskild kollektivtrafik som färdtjänst, 
sjukresor och skolskjutsar. Samlat kan sägas att de uppdrag som köps av 
taxi uppgår till mycket stora ekonomiska belopp och omfattar en mycket 

vägande del av taxinäringens totala omsättning i Sverige. Svensk 
Kollektivtrafik har stickprovsvis förhört sig om medlemmarnas syn på 

berörd remiss och kan konstatera att det ses positivt med en förstärkt 
grund för nya förare som tillförs taxi.  

Svensk Kollektivtrafik är därför positiv till de förslag som remitteras 

gällande förändrat körprov med kommentarer och förslag till tillägg som 
lämnas nedan. 

 

Särskild kollektivtrafik 

Särskild kollektivtrafik är en samlad trafikform som riktar sig mot resenärer 

med särskilda behov. En stor grupp resenärer inom trafiken är 
färdtjänstresenärer. Färdtjänst är i huvudsak en resenärskategori som ofta 

är av högre ålder eller har funktionsnedsättningar som kombinerat skapar 
särskilda behov av trygghet. Förarens kunskaper om såväl teknik i bilen 
som god lokalkännedom och hur resenärer bemöts är avgörande för att ge 

en trygg och säker resa med lagkravet inom färdtjänst - god kvalitet.  

Att hitta lokalgeografiskt är en av taxinäringens grunder. Även om 

taxinäringen i många fall bearbetar den lokala kunskapen och dess adresser 
i sin interna utbildning så är det viktigt att redan blivande nya förare har en 
lokalgeografisk grundkunskap. En blivande taxiförare måste ha en 
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geografisk grund att bygga ytterligare kunskap på vid den lokala 
utbildningen hos taxi. Den svårighet som finns i det remitterade förslaget är 

att det finns möjlighet att genomföra körprovet på många platser i landet 
vilka inte har koppling mot den plats där den blivande taxiföraren avses 

arbeta. Därför är det viktigt att det i Transportstyrelsens 
tillämpningsförskrifter för förarprövare läggs krav på ett brett utnyttjande 

av adresser inom den provort där körprovet sker. Blivande förare måste ha 
kunskap och förmåga att skriva in adresser i Navigatorer och att utnyttja 
hjälpmedlet trafiksäkert - kanske i kombination genom att hitta till mer 

centrala platser på orten. Provortens storlek ger mycket olika 
förutsättningar. 

 

Särskilda behov 

Det förslag som remitteras kan sägas vara en ”form av rollspel” i betydelsen 

att den prövande ska agera som taxiförare. Därför finns en önskan att det i 
tillämpningsföreskrifter för provet exempelvis i punkt 4.3.2 läggs med krav 

på att den blivande förarens hela åtgärdskedja testas i provet.  
 
Här avses då de uppgifter som ska vara en grund för en taxiförare – jfr det 

teoretiska provet – som gäller hjälp med dörröppning, inställning 
passagerarstol, hjälp med bilbälte, hur bilen stannas vid trottoarkant och 

avslutande hjälp med bilbälte och öppning av dörr. Här finns även frågan 
om särskild skyddsanordning för barn och dess fasthållning att beakta och 
införa som ett möjligt testmoment i körprovet. 

 
Samtliga punkter är basala, en del i en god taxitradition och grund för en 

trafiksäker taxiresa. 
 
Svensk Kollektivtrafiks medlemsorganisationer mäter dagligen via den s.k. 

ANBARO anropsstyrd trafiks barometer för bl.a. kundnöjdhet och funktion. I 
dessa mätningar kan konstateras att betyget för nöjdhet visar en vikande 

trend. Avgörande för detta är fråga om förarens bemötande. 
 
Från Sveriges största köpare av taxitjänster Svensk Kollektivtrafiks 

medlemsorganisation SLL dvs. Trafikförvaltningen Stockholms läns 
landsting som årligen köper 4,1 miljoner taxiresor för cirka 1,3 miljarder 

kronor erfar vi att frågan om lokalkännedom och bemötandefrågor som 
öppning av dörrar och hjälp med in- och utsteg i taxi är tydligt 
överrepresenterade som inkommande kundklagomål.  

 
Prov om lokalkännedom fanns inom Stockholms län intill våren 2012. SLL 

har noterat en försämring gällande funktionen lokalkännedom sedan det 
lokala provet för Stockholm avvecklades 1 april 2012. Den grund som finns 

hos nya förare är ofta för låg för en god funktion i storstad efter det gamla 
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provets avvecklande. SLL är därför positiv till både ett nytt lokalt 
lokalkännedomsprov och ett förstärkt körprov. 

 
Sammanfattande 

 Svensk Kollektivtrafik ser ett förstärkt körprov positivt för att nå en 

bättre grund för nya taxiförare och deras behov av lokal 

vidareutbildning.  

 Vi önskar att Transportstyrelsen ges möjligheter att och meddelar 

tydliga föreskrifter som reglerar vad körprovet mer i detalj ska 

omfatta. 

 Detta så att förarprövaren kan kontrollera att blivande taxiförare har 

en grund för yrkeskunskap dvs.  

o att den blivande föraren hittar till en fiktiv passagerares olika 

resmål  

o att den blivande taxiföraren visar att teknisk utrustning används 

på ett trafiksäkert sätt 

o att passagerare erbjuds och kan få hjälp med passagerarstol, 

bilbälte, skyddsutrustning 

o att den blivande taxiföraren förstått de krav på behov av 

bemötande som finns i kursplanen 

o att de kan tillämpas i praktiken 
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