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Remissvar angående Transportstyrelsens skrivelse om 
prov i lokalkännedom för taxiförare 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för länstrafikbolag och 

regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är organisationens medlemmar. Årligen 

görs mer än 1,4 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av 

landets busstrafik och 62 % av landets persontågstrafik. 

 

Enligt Yrkestrafikförordningen (1998:779) har Transportstyrelsen en delegation att 

meddela föreskrifter för krav och prov om krav på lokalkännedom.  Fram till 2012 

utbildades taxiförare i lokalkännedom, Transportstyrelsen upphävde då förordningen. 

Samma år beslutade Riksdagen om att provet skulle återinföras. 2013 kom även 

Transportstyrelsen fram till den slutsatsen i rapporten ”Uppdrag om regelefterlevnaden 

inom yrkestrafiken på väg”. Vilket ledde till att ett nytt prov i lokalkännedom infördes 

2015. Transportstyrelsen har nu sammanställt en rapport där man föreslår att provet 

åter ska upphöra och lagtexter om möjlighet att ställa kraven på kunskap och prov tas 

bort. 

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med kommuner, landsting, regionala 

kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag som ansvarar för färdtjänst och sjukresor 

en löpande resenärsundersökning, AnBaro, Barometern för anropsstyrd trafik. Årligen 

ställs frågor till 40 000 resenärer. För de organisationer som har den mest fullständiga 

enkäten ställs även en fråga ”Vilket betyg vill du ge förarens förmåga att hitta till den 

adress du skulle åka till?” 2015 svarade 95 % av de färdtjänstberättigade och 97 % av 

sjukreseresenärerna att de var mycket nöjda eller nöjda med förarens förmåga att hitta. 

Ser man en tidserie sedan 2011 på denna fråga så har förmågan enligt resenärerna dock 

minskat med 2 procentenheter vilket är en signifikant försämring. Detta är under samma 

tid som lokalkännedomsprovet tagits bort och GPS:er blivit var mans egendom.  

Det innebär att av 11 miljoner färdtjänstresor som gjordes 2015 så upplevde ungefär 

550 000 resenärer att föraren inte hittade. Vi är inte nöjda med det. Det handlar om 

särskilt utsatta resenärer som har särskilt behov av omsorg och service.  Resenärer som 

om de släpps av på fel ställe varken har förmåga att själva ta sig till den rätta 

destinationen eller rent av riskerar att pga kognitiva funktionshinder hamna vilse. Även 

om chauffören korrigerar sin färdväg så att denne lämnar resenären på rätt destination 

så innebär det förlängda körtider och förseringar för andra resenärer som är slinglagda 

att resa strax därefter med samma förare. Det finns alltså även ekonomiska incitament 

för en samhällsorganiserad beställare att det finns krav på god förmåga att föra 

resenären tryggt och säkert till destinationen. 

Vi tror dock inte att ett klassiskt kartprov är vad man bör falla tillbaka på. Istället är det 

viktigt med en förståelse för hur man hanterar modern teknik, förmåga att kommunicera 

med sin trafikledning när man behöver hjälp och en upptränad förmåga att ”lägga 

kartan” i skallen som inkluderar hur man agerar för att lindra konsekvenser vid 
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trafikstörningar och avstängda gator. Problemet med förare som inte hittar är inte unikt 

för Stockholm, det är bara det att där finns så många förare och resor att det 

uppmärksammas snabbare där. Tillsammans med våra medlemmar har vi tagit fram ett 

certifieringsprogram för förare som kör serviceresor. Detta i linje med färdtjänstlagens 

paragraf kring ”god kvalitet”. En stor del av våra medlemmar har redan certifierat sina 

förare och andra är på gång. På de flesta platser utanför storstadsområdena är det 

samma förarkår som kör serviceresor, medan det i storstäderna finns vissa taxibolag 

som fokuserar på privatresor ”taxi” och andra på upphandlade serviceresor. 

Det innebär att avsaknaden av ett statligt krav på lokalkännedom främst kommer att 

synas och vara ett problem i storstäder och att de regionala myndigheterna täcker upp 

med krav och kostnader där staten brister i krav på lokalkännedom. Det som är viktigt 

att tänka på är att en taxiresa är en tjänst som konsumeras samtidigt som den 

produceras till skillnad mot produkter där resultatet kan granskas och bedömas före de 

konsumeras. Eftersom prissättningen i taxibranschen klassiskt bygger på tid och sträcka 

finns inga skarpa incitament att vara effektiv i denna fråga när det gäller privatresor. 

Enligt Transportstyrelsens egen rapport är det väldigt få resenärer som inte kommer 

fram till rätt plats. Med den slutsatsen är som vi bedömer långsökt att komma fram till 

de påståenden Transportstyrelsen gör under rubriken ”Effekter av en reglering”. Det 

kommer i så fall inte innebära att taxiförare inte kommer att klara provet och bli 

arbetslösa och att brist på taxiförare uppstår och därmed bli svårt att få tag på en taxi 

pga att provet finns.  

Att priset skulle höjas pga att provet införs är inte heller troligt. Medianlönen för 

taxiförare är 20 000 kr/månad. Låt oss anta att en förar är anställd i tre år och därmed 

har tjänat 720 000 kr. Detta kan då ställas i proportion till den uppskattade kostnaden 

för provet 1500 kr, dvs 2 promille av den lön föraren fått på tre år! Det kan också ställas 

i proportion till de 1400 kr Transportstyrelsen tar ut i tillsynsavgift av branschen för en 

timme, eller de 2 100 kr samma myndighet generellt tar ut per taxifordon under tre år 

för att utöva tillsyn utifrån Taxitrafiklagen. Det är så ovanligt att en myndighet lyfter 

fram ökade kostnader för branschen när de föreslår regelförändringar att man kan 

misstänka att detta mest handlar om att hitta stödjande argument för det man vill få 

igenom. 

Det som är mest förvånande är dock att Transportstyrelsen inte grundar sin rapport på 

slutsatser och effekter av det 2015 införda provet för lokalkännedom utan bygger 

slutsatserna på förhållanden och undersökningar för perioden 2012-2014.  

Svensk Kollektivtrafik kan därför inte ställa sig bakom ett sådant beslutsunderlag och 

föreslår därför att nuvarande regler gäller under åtminstone 2016 och 2017 och att en 

oberoende utvärdering därefter görs, där målsättningen är att mäta effekten av det år 

2015 införda kunskapskrav och provet. 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 
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