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Remissvar angående Transportstyrelsens föreskrifter om 
särskild utrustning  

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 
1,6 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets 

busstrafik och 86 % av landets persontågstrafik. Våra medlemmar ansvarar 
också, helt eller delvis, för serviceresor (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och 

skolskjuts), beroende på hur man överenskommit med primärkommuner och 
landsting kring ansvaret för verksamheten.   
 

Svensk Kollektivtrafiks yttrande 

Bakgrund 

Den nya taxikategorin har tillkommit för att Skatteverket ska kunna genomföra 
skattekontroll för taxifordon utan taxameter.  De fordon som idag har dispenser 

är antingen kopplade till limousineservice hos större företag eller bedriver hela 
sin verksamhet inom samhällsbetald regi. När det gäller samhällsbetalda 
transporter sker betalning till transportör endast mot utförda transporter och mot 

av kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter gjorda beställningar 
genom avtal som resultat av lagreglerade upphandlingsförfaranden.  De resor 

som idag sker med dessa fordon är skolskjutsar, färdtjänst, riksfärdtjänst, 
sjukresor och anropsstyrd linjetrafik enligt kollektivtrafiklagen. Anledningen till 
att dispenserna getts har ju varit att fordonen inte bedrivit någon kommersiell 

taxitrafik.  Enligt vår mening är det orimligt att tro att de fordon som idag har 
taxameterdispens för att de inte bedriver någon kommersiell taxitrafik skulle ha 

en högre risk än vanliga privatbilar att bedriva svart-taxitrafik, grunden i vårt 
antagande är att dessa fordon i sina avtal med det allmänna har reglerat att de 
skulle bli av med sina avtalade åtaganden vid tex skattefusk. Dessa åkare 

riskerar alltså inte bara intäkterna från svartaxi-körningar om de påkoms utan 
även sin dagliga försörjning som de får genom att köra serviceresor på uppdrag 

av våra medlemmar. Vi menar att motivet att avskaffa taxameterdispens/öka 
pålagorna med särskilt utrustning utifrån argumentet ”då skillnaden att bedriva 
skattekontroll har blivit större mellan fordon med och utan taxameter” är ett 

felaktigt motiv. Bara för att polisen lägger mer resurser på att övervaka 
brottslingar behöver man inte öka spaningen på medborgargrupper som har låg 

risk att begå brott. Effektivitet i brottsbekämpning bör handla om att utifrån 
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riskbedömningar genomföra åtgärder mot och kontroller av högriskgrupper, inte 
att krav för både hög- och lågriskgrupper för brott ställs upp på liknande sätt. 

 
Förutsättningar för effektivitet saknas i lagen 
Förutsättningar för att kunna vara del av den nya taxikategorin som ersättning 

för fordon med taxameterdispens är bland annat följande. Redan i dessa 
förutsättningar ser vi svårigheter i möjligheterna att den föreslagna 

lösningsmodellen kan ses som ett attraktivt alternativ till taxameter. 
• Fordonet får inte även ha taxameter. Dvs fordonet får inte ingå i en 

redovisningscentral och ha taxameter samt ha ”särskild utrustning”. Detta 

hindrar fordonet att maximera sin trafik. Om det finns en 

beställningscentral som hanterar resor på en ort utifrån taxameter och en 

beställningscentral som hanterar resor utifrån ”särskild utrustning innebär 

det att taxifordonen inte effektivt kan omlokaliseras mellan de två 

potentiella uppdragskällorna utan fordonen är låsta med risk för 

suboptimering av fordon och ökade kostnader både för kommersiella 

taxiresor och samhällets betalare. Det finns både risk att fordonsbrist 

uppstår och priskonkurrensen sätts ur spel. 

• Fordonet ska istället ha en särskild utrustning som är kopplad till en 

beställningscentral. Den särskilda utrustningen ska registrera uppgifter om 

tidpunkter och vägmätarställning. Samt vilken förarkod, fordon och 

tillståndshavare som gällt för varje resa.  Vi återkommer med 

kommentarer på detta som ju är föreskrifternas kärna senare i 

remissvaret. 

• Beställningscentralen ska fördela köruppdragen. Detta kräver en aktiv 

trafikledning hos beställningscentralen. Det är bara ett sätt att arbete. Ett 

vanligt sätt att arbeta idag är att köruppdragen fördelas på 

fordonsgrupper, dvs inte på fordonsindivider. Det blir då upp till den 

entreprenör som ansvara för fordonsgruppen att se till att ett fordon finns 

på rätt plats vid det tillfälle kunden har beställt sin avresa. På så sätt ökar 

man riskminimering, då enstaka fordonsindivider kan råka ut för haverier 

och förseningar beroende på förare, tidigare resenärers agerande, 

väderförhållanden och trafikrelaterade orsaker som tex köbildning, 

vägarbete etc som är komplext för en beställningscentral att hantera.  

• Beställningscentralen får ej ha organisatoriska kopplingar till 

transportörerna. Detta omöjliggör enligt vår preliminära tolkning de av 

våra medlemmar som både har beställningscentral i egen regi och 

transporttjänster i egen regi att tillämpa denna möjlighet att undvika 

taxametrar. Även om möjligheten att bilda bolag som avgränsar 

kopplingarna skulle vara ett alternativ är det ett allt för kostnadsdrivande 

alternativ för att våra medlemmar som är offentliga myndigheter skulle 

välja att gå den vägen. 

• Betalning för resan ska ske via beställningscentralen. Dvs betalning får 

inte förmedlas via taxibilen eller taxitillståndshavaren. Väljer man att se 

den ringa del av betalning för tjänsten som sker via passageraren som 

betalning (ex 19% av kostnaderna i Kalmar län kommer från 
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resenärintäkter för serviceresor och för sjukresor i Jämtland 6%). Då 

uppstår problem för Svensk Kollektivtrafiks medlemmar som redan har ett 

biljettsystem för sina resor som man ansvarar för. Dessutom för att vara 

lyhörd och icke diskriminerande mot utsatta medborgargrupper som 

funktionshindrade och äldre erbjuder många man fortsatt möjlighet till 

kontant- och kortbetalning i fordonet. Det innebär att förslaget i nuläget 

inte är tillämpbart för våra medlemmar med undantag för skolskjutsar där 

ingen betalning sker. Antalet fordon som har möjlighet att tillämpa 

lagstiftningen med särskild utrustning kommer därför att vara en mycket 

låg andel av de som idag har taxameterdispens, dvs de få fordon som 

enbart används i skolskjutstrafik. Vår bedömning är därför att någon 

marknad inte kommer att uppstå för kommersiella aktörer att utveckla 

denna ”särskilda utrustning”. Alla dessa fordon kommer därför tvingas 

installera taxameter med ökade kostnader till samhället som följd. 

Möjligen kan kommersiella taxibolag som inte bedriver uppdrag för 

serviceresor välja att övergå från fordon med taxameter till fordon med 

särskild utrustning. Eftersom taxameter redan finns i fordonen, ”särskild 

utrustning” kräver nyinvesteringar för både beställningscentral och fordon 

samt att beställningscentraler inte får ha ägarmässiga kopplingar till 

fordonen som trafikerar bedömer vi sannolikheten för detta som oerhört 

låg.   

Bevis om pris 

Enligt lagen är Beställningscentralen skyldig att före färden till beställaren lämna 
ett bevis om priset för den överenskomna färden eller pris för den tid som 
fordonet ska stå till förfogande. Dvs köruppdragen får bara genomföras med fast 

pris om denna lagstiftning ska kunna tillämpas. Flertalet av våra medlemmars 
berörda resor är med fast pris. Priserna är oftast zon eller kilometerbaserad och 

dessutom fastställda i politiska beslut. I de områden där zonbaserade taxor 
gäller kommer beställningscentralen inte kunna ge någon koppling mellan 
”uppskattat körsträcka som beställningscentralen baserat sin prisberäkning på” 

och egenavgiften för resenären. Zonprissättning innebär att en resenär kan åka 
både 100 meter eller flera mil inom en zon och betala låt säga 20 kronor i 

egenavgift men om resenären korsar en zongräns om så än om resan bara är 
200 meter behöva betala tex 50 kronor i egenavgift. Därför kan dessa två värden 
inte användas som ”rimlighetsbedömning”. Däremot kan avtalspriser användas 

och de kommer med undantag för tex vitesreglering, betalning för 
tilläggstjänster som bärhjälp, extra chaufförsservice, extra väntetid etc att 

korrelera med det belopp som också fastställs som ersättning för köruppdraget. 
För vissa sjukresor har resenären dessutom uppnått årets högkostnadsskydd, det 

innebär att priset för resenären är noll fast det enligt zonprislistan skulle 
innebära att resenären ska erlägga en egenavgift. 
Ett annat hinder är att mer än 90% av dessa resor bokas av resenärerna per 

telefon till beställningscentralen. Den minsta förbokningstiden vid akuta resor 
kan vara så att fordonet kommer till kunden inom 5 minuter och 

förbokningstiden är annars mellan 30 minuter och 2 dagar beroende på regelverk 
och geografiskt område. Det innebär att resenären inte har möjlighet att ges 
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något ”bevis om pris” skriftligt och inte heller är SMS/epost en möjlig väg då 
många av resenärerna är äldre, sjuka eller som för barn inte ens myndiga. 

Förslaget är alltså inte teknikvalsneutralt och diskriminerar utsatta grupper i 
samhället att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 
 

Vilka uppgifter som ska kommuniceras till resenären 
Vi finner det märkligt att föreskriften bestämmer vilka uppgifter förutom just 

vem man beställt hos samt priset för den beställda resan som ska lämnas till 
kund. Tex tidpunkt som fordonet ska stå till förfogande samt tidpunkt då beviset 
lämnades till beställaren. I våra ögon för resenären helt oväsentliga uppgifter för 

våra medlemmars kunder. De vill veta när de beställde, mellan vilka platser de 
beställde, kontaktinfo om de behöver ändra/reklamera sin resa samt priset. 

Annan information riskerar att förvirra, skapa onödiga frågor samt innebär att 
data kommuniceras i onödan. Parallellt med detta anges på flera ställen att 
belopp ska anges i kronor och ören. Men ska belopp anges brutto eller netto och 

ska momsbeloppen lagras? Det framgår inte av föreskrifterna men av de bilagor 
som vi är osäkra på den rättsliga statusen på. 

 
Föreskriften definierar vilka uppgifter som ska och inte samlas in, lagras 

och lämnas ut till Skatteverket 
Förslaget nämner uppgifter som inte ska samlas in. Vissa av dessa uppgifter kan 
behövas för relationen mellan taxi och beställningscentral för att bedriva en 

verksamhet med kvalitet (tex vem som är resenär). Föreskrifterna kan inte 
föreslå hinder i vad som kan kommuniceras mellan taxifordon/förare och 

beställningscentral, däremot kan föreskriften föreslå vad som måste samlas in. 
Annars kommer det att krävas ”ytterligare utrustning” vid sidan om den 
”särskilda utrustningen” som kommer kräva infrastruktur och kommunikation 

mellan fordon/förare och beställningscentral. Detta kommer att vara 
kostnadsdrivande och även leda till att information kommer att behöva sändas 

dubbelt. Vi ser det också som en risk i informationssäkerhetsarbetet.  Enligt vår 
mening är inte problemet att personuppgifter hanteras i samma system ett 
problem om man hos beställningscentralen arbetar utifrån GDRP och har en 

kvalificerad behörighetshantering vad gäller hantering av olika data samt strikta 
rutiner kring vad som lämnas ut till skattemyndigheten. 

 
När fordonsfördelning ska ske 
Förslaget om att fordonsfördelning får ske först när föraren ska ha identifierat sig 

elektroniskt och fordonsidentifieringsnummer har samlats in kommer att skapa 
minskad samplanering och samordning mellan olika resor och passagerare. Det 

innebär alltså ökade kostnader, många av resorna är schemalagda och kan 
planeras in många dagar i förväg. Kopplingen till dygnsvila skapar också en stor 
osäkerhet i om uppdragen kommer att genomföras då detta kanske först kan 

bekräftas förrän en halvtimme innan första avresa.  Hur ska föraren veta när den 
ska börja sin arbetsdag? Mest praktiskt är så klar att föraren får tillgång till så 

många av uppdragen så tidigt som möjligt för att planera sin arbetsdag. Många 
förare har inte tillräckligt med köruppdrag vilket gör att de behöver söka sin 
utkomst inom flera yrken. Möjligheten att använda ”deltidsförare” kommer alltså 

att minska i och med detta krav på rutinförfarande. 
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Personuppgiftshantering är nödvändig för att säkerställa ”rätt man på 

rätt plats” 
Förslaget att föraren inte kommer kunna registrera förarkod i fordonen och i den 
särskilda utrustningen oroar oss. Det rimliga är att uppgiften samlas in genom 

att verifiera föraren i fordonet. Beställningscentralen saknar möjlighet att göras 
ansvarig för denna uppgift om ingen digital verifiering av föraren sker i fordonet. 

Vi förordar därför att föraren legitimerar sig med e-legitimation som i det 
alternativa förslaget eller med streckkoden på taxiförarlegitimationen eller 
körkortet. Om myndigheten menar allvar med sin uppföljning av förare måste 

man också skaffa verktyg för detta. Då kan man inte gömma sig bakom skydd av 
förarens personuppgift.  

”Eftersom taxiförare i den nya kategorin inte kommer att kunna registrera 
uppgifter i den särskilda utrustningen för taxifordon blir det istället 
beställningscentralens tekniska utrustning som ska samla in uppgiften om 

förarkod via något av sina anslutna system. Vi bedömer att registreringen av 
uppgiften ska göras elektroniskt, men att det kan göras på olika sätt och med 

hjälp av olika tekniska lösningar.” 
Vi ser inte heller att Transportstyrelsen månar tex på samma vis om de 

programmerare vars minsta förändring i programkod enligt föreskrift även i 
utvecklingsmiljö ska göras spårbar och lagras i sju år. 
Utmaningen som skapas är också de krav på kollektivavtalsliknande villkor som 

måste ställas samt avtal mellan arbetsgivarorganisation och 
arbetstagarorganisation om månadslön vs provisionslön och som beställaren då 

måste övervaka. Detta kräver ett möjliggörande att säkerställa varje enskild 
förares enskilda och totala uppdrag inom avtal och med Transportstyrelsens 
förslag till föreskrift att enbart identifiera föraren med förarnummer höjs inte 

säkerställandegraden utan risken är att förare använder annan förares nummer 
av olika orsaker. 

 
Insamling om uppgift om total eller ackumulerad körsträcka.  
Vi stöder förslaget att uppgifter ska insamlas men förslaget väcker oro kring 

GPS. Positioneringen i GPS-systemet är påverkbar och gör att man ”enkelt” vid 
beräkning utifrån start- och stoppkoordinater kan skapa felaktiga resor, speciellt 

om färden inte mäts löpande. Vi förordar därför en funktion som mäter via 
fordonets vägmätarställning, det bygger på teknik som redan i dag används tex 
inom fordonsbesiktning för avståndskontroll. Det bör dessutom vara det minst 

kostnadsdrivande förslaget.  
 

Frågan om kommunikationen mellan fordon och beställningscentral 
Vi förordar transportstyrelsens förslag då vi inte tror att detaljerade tekniska 
föreskrifter bidrar positivt till teknikutvecklingen och effektiviteten i sådana 

lösningar. 
Förslaget att föreskriva TLS-teknik i kommunikation (§ 19) mellan Skatteverket 

och beställningscentralen ser vi som allt för detaljerat. Den tekniska utvecklingen 
gör att modellen kommer att ändras över tid och det finns alltså risk att man 
låser fast sig i gammal teknik. Skatteverket borde i föreskriften istället ges rätt 

att kräva en säker och för parterna kostnadseffektiv lösning vid varje tidpunkt. 
Dvs motsvarande § 20 i föreskriften. 
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Kravet på certifiering av informationssäkerhet 

För våra medlemmar gäller offentlig- och sekretesslag, GDRP, avtalad 
kommersiell sekretess för vissa uppgifter som rör de ekonomisk förhållandet till 
sina entreprenörer m.m. Det innebär att våra medlemmar är vana att agera 

utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Eftersom Transportstyrelsen i sitt 
förslag till ny föreskrift för redovisningscentraler 

(https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/vagtrafik
/tsf-2018-134/foreskrifter-andring-tsfs-2016-46.pdf) inte föreslår krav på 
certifiering av denna aspekt finner vi det inte nödvändigt att strängare krav ska 

ställas på företag som väljer den alternativa lösningen med ”särskild utrustning”. 
Det är både konkurrenssnedvridande och går emot intentionen att skapa en 

kostnadseffektiv ersättning för de som idag har taxameterdispens.  I valet 
mellan Transportstyrelsens föreslagna alternativ förordar vi Transportstyrelsens 
alternativ 2, då vi tror att krav på en specifik standard kan vara begränsande och 

hindrande för utveckling. 
 

Dubbelreglering måste undvikas 
Vi ställer oss också tveksamma till detaljeringsgraden i föreskrifterna kring 

åtkomst, rutiner, spårbarhet etc. Eftersom uppgifterna som nämns både 
innehåller personuppgifter och kommersiella uppgifter riskera man att här i 
föreskrifter dubbelreglera det som redan regleras i GDPR och Offentlighets och 

sekretesslagen samt de tillämpningar och uttolkningar som finns utifrån dessa 
lagrum. 

 
Återskapande av information 
Vi finner det också märkligt att förbjuda återskapande av information när ett 

system tas i drift eller teknisk utrustning byts ut. Serverhaverier och utbyte av 
systemstöd från en leverantör till en annan måste ska utan hinder för 

verksamhetens drift och möjlighet att tex ge skattemyndigheten tillgång till 
uppgifterna även efter att en server kraschat. Det som ska föreskrivas om någon 
måste föreskrivas är att data inte kan återskapas i utrustning och system som 

inte längre används av verksamheten. 
 

Transportstyrelsens konsekvensbedömning 
Vi delar inte Transportstyrelsens konsekvensbedömning. Det finns idag inga 
taxifordon som bedriver kommersiell taxitrafik som har taxameterdispens. Det 

innebär att taxiresor inte kommer att påverkar i pris för medborgaren av detta 
förslag. Däremot åläggs serviceresor (särskilda persontransporter utifrån 

speciallagstiftningar) ökade kostnader då det är fordon som bedrivit denna trafik 
som haft dispens. Risken med förslaget är alltså att taxor för färdtjänst, 
sjukresor, riksfärdtjänst höjs eller att servicen för dessa resenärer inskränks, 

detta oavsett om fordonen utrustas med taxameter eller ”särskild utrustning” då 
båda innebär en merkostnad jämfört med idag. 

Det innebär att Transportstyrelsen också brister i sin analys under rubriken ”C 
Företag” rörande vilka berörs då man helt bortser ifrån att de som kommer få ta 
de uppkomna kostnaderna inte är taxiföretagen utan våra medlemmar de som är 

betalare för de samhällsbetalda transporter som idag sker i dessa taxameterfria 
fordon. 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/vagtrafik/tsf-2018-134/foreskrifter-andring-tsfs-2016-46.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/vagtrafik/tsf-2018-134/foreskrifter-andring-tsfs-2016-46.pdf
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Under rubriken Staten, regioner eller landsting och kommuner nämns inte heller 
med ett enda ord att det just är regionala kollektivtrafikhuvudmän och deras 

ägare, samt landsting och kommuner som kommer att ta merparten av de ökade 
kostnaderna. Här brister alltså Transportstyrelsen i sin konsekvensbedömning. 
Under rubriken externa effekter borde Transportstyrelsen har gjort 

konsekvensbedömningen vad som händer när de ägare av de skolskjutsfordon 
som idag har taxameterdispens väljer att istället för att införskaffa taxameter 

lägger ner verksamheten och samhället står utan transportörer i glesbygden. Det 
innebär också en påverkar på det transportpolitiska funktionsmålet. I och med 
förslagen riskerar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och samhället i stort 

att få svårare att uppnå målet, då kostnaderna och byråkratin för verksamheten 
ökar. Förslagen drabbar främst mindre företag och enbilsåkare med svag 

ekonomi. Transportstyrelsen redovisar att 50% av de berörda fordonen finns hos 
enbilsåkare. Vad gäller påverkan på konkurrensförhållanden innebär detta 
sannolikt en ökad koncentration av taxibranschen till större företag, vilket 

motverkar med de regionala kollektivtrafikmyndigheternas uppdrag enligt 
kollektivtrafiklagens § 14 att sörja för en tillfredställande taxinäring i länet. 

Vad gäller Transporstyrelsens uppskattningar av kostnader som uppstår har ni 
inte haft tid att göra några alternativa beräkningar under remisstiden, vi stöder 

dock inte Transportstyrelsens uppgifter som vi bedömer som oerhört optimistiskt 
beräknade. 
 

Marknaden saknas och föreskrifterna är en delorsak som hindrar 
Vi menar att max 2000 fordon som förses med en för närvarande okänd 

utrustning, som skulle säljas på en konkurrensutsatt marknad, av flera 
leverantörer är en utopi. Ingen leverantör kommer att uppnå en nivå som kan 
kallas serietillverkning. Det innebär att ett fåtal enheter kommer att dela på 

stora uppstartskostnader vad gäller kund- och produktförståelse, 
integrationsarbete, programmering, tester, olika certifieringar, kvalitetssäkring, 

införsäljning och marknadsföring. Vår bedömning är att någon marknad inte 
kommer att uppstå och att oavsett om taxiåkaren vill eller inte kommer tvingas 
övergå till taxameter av ekonomiska orsaker. 

 
Krav på ändrat synsätt behövs för framgång 

Om man istället väljer att se att resenärens betalning i bil endast görs som ett 
uppdrag för transporttjänsteleverantören att insamla egenavgift på uppdrag av 
huvudmannen, dvs för vår medlem faller saken i ett annat ljus och flertalet av de 

fordon som idag har dispens från taxameterdispens samt ett antal fordon som 
idag har taxameter fast de inte används i kommersiell taxitrafik kan då komma 

ifråga för ”särskild utrustning”.  
Frågan är alltså vem som är att betrakta som beställaren vad avser Serviceresor. 
Resorna finansieras av samhället och skulle inte komma tillstånd om samhället 

inte erlade denna upp till 90%iga betalning för resorna. Resenären är inte 
beställare i relation till transportören utan bör ses som en brukare av en tjänst 

som vår medlem i avtal beställt och avropar hos en transportör.  
Släpper man dessutom kravet för serviceresor att för varje enskild bokning 
förmedla priser som redan finns fastställda i politiska beslutsdokument ska 

kommuniceras i ”bevis om pris”. Avslutningsvis om man möjliggör för 
taxiregistrerade fordon att både kunna ha taxameter och ”särskild utrustning” 
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ökar man möjligheten att lag och föreskrifter kommer ha någon tillämpning i 
verkligheten och inte bara bli ett politiskt monument över en strävan att på 

missriktade grunder underlätta för gråa taxitjänster och försvåra för laglydiga 
ansvarstagande organisatörer av samhällsbetalda serviceresor. 
Sammanfattningsvis ser vi varken att lagstiftning eller föreskrift kommer bidra 

till förbättringar i branschen. Kostnaderna kommer att öka oavsett vilka 
alternativ Transportstyrelsen väljer i sin föreskrift. Antalet fordon är för litet för 

att skapa en kostnadseffektiv konkurrens bland annat då kostnaderna för 
produktframtagning och certifieringar kommer att slås ut på ett mycket litet 
antal enheter. 
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