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for Näringsdepartementet
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utredare med uppdrag frågan obligatorisk anslutning tillöveratt se om
beställningscentral i taxitrañk m.m.

Dåvarande generaldirektören, hovrättslagmannen, Olofnumera
Forssberg förordnades särskild utredare fr.o.m. februariden 17som
1998.

Som i utredningen har följande förordnats. denFr.0.m.experter
18 maj avdelningsdirektören1998 Ingela Allenbert, Konsumentverket,
departementssekreterama Ulrika Dyrke t.o.m. den och24 1999mars
Maria Gelin, Näringsdepartementet, hovrättsassessom Björn Hansson,
Näringsdepartementet, ingenjören Per-Ame Holm, Vägverket.samt

denFr.0.m. juli statsåklagaren7 1998 Anna-Lena Dahlqvist, Ekobrotts-
myndigheten, fr.o.m. den 24 1999 departementssekreterarensamt mars
Herbert Silbermann, Näringsdepartementet.

Sekreterare i utredningen har varit hovrättsassessom Eva-Charlotte
Salvall.
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Sammanfattning

Uppdraget

utvärdera den nuvarandehaft i uppdragTaxiutredning har1998 års att
utgångspunkt i den analysentaxibranschen och medsituationen inom

ellertill beställningscentralobligatorisk anslutningbedöma behovet av
för detta.förutsättningarnasamtannat gemensamt organ

situationenDen nuvarande

probleminventering och besöktbredhar genomförtTaxiutredningen en
beställningscentraler, myndigheter,branschorganisationer, taxameter-

påtalatshuvudsakligenproblemterminaler. ärtillverkare och De som
kunderprissättningen, problem förmedbranschen, problemfusket i att

för kunna klaga påtaxiföretageti kontakt medi efterhand komma att
vid terminaler,olika hänseendenproblembild iförstärkt pro-resan, en

upphand-i den offentligakonkurrenslagstiftningen, bristerblem med
sida.från myndigheternasoch tillsyneni kontrollenlingen bristersamt
såvälfrånuppfattningenhar fåttTaxiutredningen att man

inäringen, främstsida fusket inommyndigheternasbranschens sersom
fuskproblemet.det Dettaoredovisade intäkter,form störstasomav

problemområdesnedvrids.konkurrensen Ettmedför bl.a. annat stortatt
sådanprisinformationenPrissättningen ochprissättningen. är attär

kosta.vad skallräknamycket svårtharkonsumenterna att ut resan
avsnitt och 8.1.4.i 3Problemen beskrivs närmare

Beställningscentraler

beställningscentralVad är en

frånochi många årharbeställningscentral använts stammarBegreppet
be-bl.a. samordnaföreningar förigicktiden då åkareden attsamman

ställningsverksamheten.
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uppgifter. Uppgifternabeställningscentral har i dag många olikaEn
beställningsfunk-skiftar central till central. förfrån Förutom att svara

kreditkortshan-ofta hand administration såsomtionen har den t.ex.om
marknadsföring och sluterkundfakturering, den ombesörjertering och

har ofta formyndigheter och företag.avtal med Den attett system
viss kontroll anslutnahantera klagomål från kunder och överutövar en

Vissacentral regelåkare. Prissättningen inom är gemensam.en som
informationen från de anslutna åkamascentraler hand taxa-tar om

metrar.
beställningscentralenOrganisationsformema skiftar. Vanligast är att

Ägarstrukturemaförening eller aktiebolag.drivs ekonomisk ärettav en
från beställningscentralervarierande allt imycket ägssom gemen--

med fristående aktör.anslutna åkarna till centralerdesamt enav

Är beställningscentraler bra för konsumenterna

Beställningscen-beställningscentraler.flera fördelar medfinnsDet
effektivt mark-profilera sigtaxiföretagen möjlighettralerna attger

beställningentaxiföretag ochunderlättar därmed valetnaden och avav
beställningscentralemafungerartaxi för kunderna. Därutöver som en

anmäla kvarglömdavill klaga ellerlättillgänglig instans för kunder som
för beställningscen-samverkan inomföremål. kanHärutöver ramen

bordebranschen.kontroll Dettaunderlätta myndigheternastraler av
leva till gällande krav.vilja sköta sig ochöka åkamas att upp

beställningscentralen bidra tillkangäller prissättningendetNär att
höjningar prisetoch plötsligablir tydligareinformationen att merav

sällan förekommer.
kontrollera åkarnadet ofta lättaresamhällets del gällerFör är attatt

till-eftersom centralema kanenskilda åkare,i beställningscentral änen
åkarna.handahålla information om

beställningscentraler allmäntSåledes kan konstatera rentattman
former ochbedrivs i seriösarenäringenverkar i den riktningen attatt

grund harblir högre, främst påservicenivån ett gemensamtatt manav
goodwill-värde förvalta.att

innebäraobligatoriumVad skulle ett

kunden skall lättareobligatorium bl.a.bakomTankarna är attattett
nöjd beställ-han intereklameravälja och är samt attresan omresa

kontrollmyndigheternasskall delningscentralema överöverta en av
verksamheten.
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Taxiutredningen krav på alla åkare skallatt ett attanser vara
anslutna till beställningscentral måste förenas med beställnings-atten
centralema skall godkännas myndigheterna. Beställningscentralenav
måste ha i ansvarig ställning lämplighetsprövaspersoner som av

fortlöpandemyndigheterna och myndigheterna måste tillsynutöva över
centralema. fall finns det risk för åkare sluter sig iI annat att samman
löst formade centraler, där ingen kontroll verksamheten,utövar över
vilket skulle kunna leda till den positiva effekten uteblir.att

Beställningscentralemas ansvarsområde definierasmåste noggrant.
beställningscentralen skall ha dygnet-runt-serviceKräver t.ex. attman

trañkområde förmåste den kunna inom vilket den detattopererarange
skall kontrollera servicen upprätthålls. anledninggå Avatt sammaom

sannolikt också kommenderingsplaner inommåste upprättas centra-
lema.

tillstånd driva taxitrafikVid obligatorium måste alla har attett som
Obligatoriet därförha med i beställningscentral. måsterätt att vara en

beställningscentralerförenas skyldighet för existerandemed att taen
övrigaberedd godta centralens stadgar ochden åkare är attemot som

få uteslutaVidare skulle beställningscentral inte någonregler. en
godtagbara grunder.ansluten åkare på objektivtänannat

tillhöraansvarsfrågor skulle åkare inte fåMed hänsyn till bl.a. en
skulle kunna medförabeställningscentral samtidigt. Dettaän attmer en

skulle fåden säsongsbundna taxitrafiken turistorter svårt attt.ex.
fungera effektivt.

fiivilligAnslutning till beställningscentral bör ske på väg

beställningscentraler, både för konsumen-finns fördelar medDet stora
myndigheter kontrollera taxinäringen.och de är satta attterna som

beställningscentraler naturligtvisOckså de åkare anslutna tillär sersom
Emellertid finns det också rad nackdelarfördelar med dessa. somen

föregående avsnitt.hänger med vad anförts isamman som
den uppfattningenhar Taxiutredningen fåttUnder arbetets gång att

riktningen fler och flerutvecklingen inom taxinäringen går i den att
Ofta det nödvändigti beställningscentraler.åkare sluter sig ärsamman

få plocka kunder vid terminaler, ellertillhöra central föratt att uppen
sådan. Vidare krävs regeli fall fördel tillhöradetär attvart somen en

samhälls-beställningscentral för erhålla kontrakt påsamverkan i att
uppfattningföretagskunder. Taxiutredningensbetalda och är attresor -
och service lönarallt högre utsträckning insett kvalitetcentralema i att
sin verksamhet.därför i högre grad frivilligsig och väg sanerar

med kundernas ökade medvetenhet bran-hängerDetta omsamman
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väljerkunder aktivt väljer dvs.schen, vilket medför allt fler attatt resa,
för.beställningscentral de har förtroende Ianlita samman-somen -
aktiva arbete förbranschorganisationemasskall ocksåhanget nämnas

och verka förservicenivån inom branschenkvalitén ochhöjaatt en
uppfattning taxi-TaxiutredningensSåledes detsundare näring. är att

sundareinitiativ gårdag mycketbranschen redan i moteget en--
starka skälutveckling måste mycketdennainriktning. För äventyraatt

inte finns och detsådanaUtredningens slutsatskunna anföras. är attatt
förslag införadrastisktkomma med sådärför fel ettattär ettatt som

beställningscentral.tilltillhörighetkrav obligatoriskpå en

åtgärder problemenminskakanFinns det andra som

Även inriktningsundaregåtaxiverksamheten i motstort ensynesom
främsta problemetförbättras.kan Det ärfinns det vissa saker som

arbetskraft och denoredovisade intäkterförekomsten samt svartav
Taxiutredningenföljer härav. Härkonkurrenssnedvridna attansersom

leda tillupptäcktsrisken, vilket börökaförnågot måste attgöras att
före-prissättningen ochproblemområdeminskar.fusket Ett ärannat

överpriser.komsten av
ochvid terminalerkanförbättringarområden därAndra göras är

gatumark.kommunaltaxiuppställningsplatser på

ömningscentralerT

tillvara-börinformationen frånTaxiutredningen taxametramaattanser
myndig-kontrollmaterial vidkunna fungeraföroch atttas somsparas

informationenför hanteraviktigttillsyn.heternas Det attär systemetatt
överföras frånnormalt skallmaterialetinnebärsäkert, vilket bl.a.är att

materialetsäkerställsdetpå sådantoch attsätt atttaxametern sparas
därförföreslårTaxiutredningenbort.manipuleras eller kastasinte att

tömningscentraler byggsgodkändamyndighetsärskilda upp.av
tömnings-friståendemedsäkerhetssynpunktUr är ett system

ordning.sådandockskäl talarföredra. Vissacentraler motatt en
beställ-redan i dag hosuppgifter skerlagringTömning och störreav

medderas arbeteanvändas im.fl. förservicebolagningscentraler, att
bestämmelseverksamheten.uppföljning Enfakturering ochbl.a. omav

åkarna iskulle innebärafriståendeskalltömningscentralema attatt vara
friståendetill denskulle behövahärutöverfall antingendessa tömma

motsvarandelevereradefristående centralendencentralen eller att
tömningeftereller servicebolagetbeställningscentralenmaterial till att
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friståendeorganisation meddenna. byggaskett hos Att enupp
redan utförsuppgiftermed motsvarandetömningscentraler avsom-

moti-dessutom svårtm.fl. i dag skullebeställningscentraler attvara-
andradärförTaxiutredningenkostnadssynpunkt. ävenattanservera ur

tömnings-i frågakunna kommafristående börheltän somorgan
centraler.

utrustningennaturligtvis ha den tekniskaTömningscentralen måste
Ord-informationen frånoch lagraför kunna taxametrama.emotatt ta

materialockså finnas.lagringsmöjligheter måste Detnade tas emotsom
kanenskild åkare intesådantskall hanteras påoch lagras sätt attett en

tömningscen-ställas kravmaterialet. Därför måstemanipulera att en
undantags-minst tjugo.förslagsvis Iantal fordon,vissttral betjänar ett

färre fordontömningscentral harkunnafall bör attacceptera enman
glesbygd.beställningscentral ilitenanslutna till sig, t.ex. en

tillstånds-lämpligalänsstyrelsernaTaxiutredningen äratt somanser
tillsynsmyndigheter.och

elleroaktsamhet förstör påuppsåtligen eller sättannatDen avsom
straffas.tömningscentral böriskall lagrasundanskaffar data som

trafik, dvs.yrkesmässigvid olagadetsammaStraffvärdet bör somvara
ocksåsådant brottsällan kanfängelse i högst år. Inteellerböter ettett

eller skattebrott.bokföringsbrottmedhjälp tillbetraktaatt somvara
skattebrottslagenbrottsbalken ellerbestämmelserna iDärvid tar

Återkallelse tömningscentraltillståndet driva197l:69 attöver. av-
i fråga.kommagivetvis ocksåkan

föreskrivetsidafrån åkarensUnderlåtenhet tömma taxametematt
bör under-Vidarei högst år.eller fängelsemedföra böterbör ettsätt

trafiktillståndet.återkallelsetillnormalt ledalåtenheten av
avsnitt 8.3.2.utvecklas itömningscentralerFörslaget närmareom

Prisregistrering

Ävenblivit uppskörtade.kunderpåtalasoftaproblemEtt är att omsom
klagomålframförstöd dettaoch medkvitto förerhållitkunden avresan

mycketbetala förhan fåtthaft visasvårtefterhand, har kundeni attatt
prisinformationpå denvad ståttdet inte gåtteftersom avgöraatt som

resetillfállet.kunden vidlämnatssom
prisregistreringfördettagit delTaxiutredningen har system somav

välfungerafunnit detZeeland och har utantillämpas på Nya att synes
ellersig åkarnabelastning förnämnvärdmedföra någonatt myn-vare

i SverigesådantUtredningen ävendigheterna. systematt ettmenar
bevislägebättrehamnar ikundeninnebära gentemotskulle ettatt

bevislägei bättreåkaren hamnarsidan,eller, å andraåkaren ettatt-
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kund fått betala för mycket. Kontrollen i efterhandintemot en som
skulle bli betydligt enklare och det skulle också underlätta länsstyrel-

tillsyn taxinäringen.översens
Endast de tillämpas allmänheten behöver regi-taxor gentemotsom

skall inteDet tillåtet använda andra tariffer destreras. änattvara som
registrerats, avtalade lägre fasta priser. Innehavare tillstånd tillutom av
taxitrafik skall anmäla de priser han tillämpa till den läns-attavser
styrelse prövningsmyndighet beträffande trafiktillståndet.ärsom
Lämpligen sker anmälan i form kopia den prisinformationav en av som
skall på bilen.anges

Länsstyrelsen skall inte prisanmälan, endast registrera den.pröva
Sedan länsstyrelsen registrerat anmälan skickas bekräftelse tillbakaen
till anmälaren först fårhärefter de priserna i bruk. För-tasom nya
farandet snabbt och enkelt och bör kunna skeär avsett att vara genom

handlingarna faxas mellan anmälaren och länsstyrelsen.att
ÄrUnderlåtenhet registrera priser straffas med penningböter.att

underlåtenheten bestående bör länsstyrelsen kunna tillstånds-överväga
innehavarens lämplighet driva taxiverksamhet.att

Förslaget prisregistrering utvecklas i avsnitt 8.3.3.närmareom

Prisinformation

Dagens prisinformation svår förstå för konsumenterna. Delsär att
har kunden ingen möjlighet till prisjämförelse eftersom utseendet på
prisinformationen varierar från bolag till bolag, dels antalet såär taxor

snabbtdet svårt kunna sluta sig till vilken skallärstort att att taxa som
gälla för just den kunden Taxiutredningengöra.att attresa avser anser
det skulle till för konsumenterna med prisinformationvara gagn en som

likadan alla fordon dåpå hela landet. skulle mycketDeöverutser
lättare kunna till sig informationen. skulle också bli lättareDetta att
jämföra de olika bolagens varandra. Taxiutredningen föreslårtaxor mot
därför Vägverket, efter samråd med Konsumentverket, meddelaratt
föreskrifter med sådant innehåll. Föreskrifterna innehållabör kravett

jämförpris. Vidare utredningen alltförpå mångaatt attange anser
skiftande informationen svårbegriplig. därför, iVägverket börgörtaxor
sina föreskrifter, begränsa antalet taxor.

Förslaget prisinformation utvecklas i avsnitt 8.3.3.närmareom
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Terminaler

problemen avseende taxiverksamhetenSom tidigare vissanämnts är av
vid tenninaler, där efterfrågan taxi och därmärkbara på är stormest

lokalkännedom och insikt i den lokala taximark-många resenärer utan
har särskilt angelägnanaden befinner sig. problemDessa ansetts att

lösa. uppgifterna för Taxiutredningen har således varit under-En attav
söka hur situationen vid olika terminaler i dag och huvud-ut omser

för förbättraför terminalema skulle kunna ord-göramännen attmer
visar huvud-ningen avseende taxiverksamheten. Undersökningen att

funnit godtagbara lösningar problemen ochför terrninalema påmännen
hantera frågan beroende på de olika tenni-det finns olika sätt attatt

Lösningama har godtagits Konkurrensverket.nalemas särart. av
terminalema innebär ofta sluter avtal medLösningama vid att man

fall fördel förbeställningscentraler eller det i åkarenär attatt vart en
frivilligttillhöra sådan. innebär incitament gå iDetta ett att sammanen

positiv utveckling. Terminalemas avtalskravcentraler, vilket ärär en
vilket höjer nivån service och kvali-vidare regel relativt strängasom

risken för kunderna skall råkaförbättrar ordningen och minskar atttet,
överpriser. Risken för kunden förför behöva betala utsättsatt tra-ut att

förare minskar också.påträngande beteende frånkasserier eller annat
kontrollen inom beställ-medför avtalskraven den internaSlutligen att

ningscentralema ökar.
genomförts vid olika terminalerde lösningargenomgångEn somav

bl.a. hur situationen påfinns i avsnitt avsnitt 8.3.4 någotI nämns om
kunna förbättras.kommunal gatumark skulle
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Summary

Introduction

1stSweden deregulated the taxi the ofmarket July 1990. otherAmong
things this that the longer had be members ofmeant Operators tono
dispatch centrals. Today about of30 thepercentage Operators soare
called free-wheelers, which they do belong dispatchnot tomeans any
central. of themMost in the larger cities.operates

The deregulation has been good for the customers many ways,
mainly due the increased competition within the trade. theHowever,to
deregulation also has had negative effects.some

FebruaryIn 1998, the Swedish decided initiategovernment to a
special inquiry for the of evaluate the situation withinpresentpurpose
the taxi trade and, with that evaluation point of departure, toas a assess
the need for compulsory association for taxi organi-operators toa a
sation i.e. dispatch central other joint organisation wella or some as

looking into the preconditions for such association. judgeAas an
assisted by panel of appointed conduct the inquiry.experts toa was

The following of the of the Govemmental Com-reporta summary
mission Taxi Services entitled, translation from the originalon
Swedish, The aim towards making taxi customerfriendly. Themore

identified SOU 1999:60.report as

The situationpresent

The Commission has carried broad inquiry into the problems,out a
visiting and conferring with representatives for organisations of the
trade, dispatch centrals, terminals, authorities and manufacturers of

The problemsmeters. commonly mentioned themost all irre-are over
gularities within the trade, problems regarding the fixing of fares and
problems for make with thecustomers taxito contact aftercompany a
ride order launch complaint. Variousto problems aggravateda atare
terminals and there also problems concerning the lawsare on compe-
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tition, deficiencies in the public bidding procedure and shortcomings
the control and supervision by the authorities.

The Commission has concluded that the taxi trade itself and the
authorities both regard irregularities within the trade, mainly the

ofform incomes accounted for, the largest problem. These irre-not as
gularities bring, other things, about twisting of the competitiveamong a
conditions. Another large field of problems the fixing of fares. The

which fares fixed and information fares given today,ways are on are
makes difficult for the calculate the fare. Thesecustomers tovery
problems discussed further section 3 and 8.1.4.are

Dispatch centrals

What dispatch centrala

The dispatch central has beenterm for long time anduse a goes
back the days when started jointo organisationsoperators orderto

other things, co-ordinate bookings.to, among
dispatchA central of today fulfils different tasks. These tasksmany
from central another. Apart from functionsto relatedvary one to

bookings, the central often takes of administrative tasks suchcare as
the handling of credit card slips and invoicing. also takes ofcare
marketing and the negotiation of regarding public paid ridescontracts
and business Many dispatch centralscustomers. has for hand-systema
ling complaints from and also exercisecustomers certain controla over
associated Fares rule,operators. fixed jointly the centrals.atare, as a
Some centrals storing the information from the operators’are meters.

Forms of organisation Mostly the dispatch central organisedvary.
incorporated association limited Thereas an or a company. are many

different of ownershipstructures find dispatch centralsyou may—
jointly owned by the centrals owned byoperators, independentone

and variousagent between.structures

dispatchAre centrals beneficial consumersto

Dispatch centrals has several advantages. They provide taxi companies
with opportunity show their profileto and thus makesan easier for
the choose taxicustomers to well order Further-tocompany as as a car.

dispatch centrals easily accessible formore, whoare customers want to
launch complaint claim items forgotten and left behind.a Theor co-
operation dispatch centrals also facilitates the supervision and con-
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authorities. This ought increase the motivationtrol of the trade by the to
standards.straight and liveof the to currentoperators to go up
centralsfares that the contri-Regarding the fixing of canappears

and making suddeninfare schedulesbute making transparentmore
raises of fares more rare.

superviseconcerned generallyfar societyAs tomore easyas
individual since thecentral thanassociated with operatorsoperators a

theirinformationprovidecentrals operators.oncan
furthercentrals, general,dispatchestablished thatbeThus, can

maintainslines andserioustaxitrade alongconducting of thethe more
fund ofhasmainly becauselevel,higherservice at commonone aa

safeguard.goodwill to

of compulsory systemwould be theWhat consequences a

othercompulsorybehindall intentionsThe system amongare,aover
of journeythe kindwill find easier choosethings, that the tocustomer

and complain,service, priceregarding etc.make i.e.he totowants
advantageunsatisfactory. Anothershould the journey greatprove

forof the responsibilitytakethe dispatch centralsthat somecan over
authorities.trade from thethe supervision theover

demand for allof the opinion thatThe Commission Operators toa
linked with publiccentral has beassociated with dispatchbe to aa

be thecentrals themselves. Thereauthorisation for the must atpersons
the authoritiessuitability has been approved bycentrals whosedispatch

by the authorities.supervision the centralscontinuoswell overas as
for-joining into looselybe danger ofOtherwise there will operatorsa

the activities, whichexercises controlcentrals wheremed overno one
effects would be forth-about that the positivecould bring notturn

coming.
carefullyfor the dispatch centrals beThe of responsibility mustarea

service,demand for around the clockdefined. for instance, there a
operating.of trafficwithin whichthe central has to state area

service properlycontrol whether theOtherwise the authorities cannot
beprobably havemaintained. theFor to set atrosters upreasonsame

the centrals.
taxi operator’severybody withWithin compulsory system aa

dispatch central. thethe right join Hencelicense have tomust a
behalf of existinginvolve obligationcompulsory has tosystem onan

who willing recognise andthosecentrals toaccept operatorsto are
of the central. Furthermoreuphold the and other rulesstatutes cen-no
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tral should be allowed exclude associated otherto operatorany on any
grounds than those objectively acceptable.

As dispatch central will have certain responsibility for the be-a a
haviour of the associated should be allowedoperators, operator tono
belong than central time. This could lead difficultiesto at tomore one a
for seasonal taxi business for instance, tourist functionat, resorts to
efficiently.

Association dispatch central should be voluntaryto a

There advantages connected with the dispatch centrals, bothgreatare
for and the authorities responsible of supervising the taxiconsumers
trade. Operators associated with central do, of find thea course, co-
operation advantageous well. There however, disadvan-as are, many

connected with what has been saidtages the previous section.
During its work the Commission has the impression thatgot

developments within the taxi trade towards increasing number ofrun an
join in dispatch centrals. usuallyoperators belongto tonecessary a

central in order be allowed pick the terminalsto to customers atup or,
least, constitutes advantageat belong Furthermore thereto toan one.
usually demand for co—operation central for the operators toa a

obtain about publicly paid rides and businesscontracts customers.
also the view of the Commission that centrals the wholeon are

and realising that quality and service do off and hencemore more pay
voluntarily, raising their standards of service and businessare, own

ethics. This has much do with the customer’s increasedtovery
of the trade’s conditions which thatawareness customersmeans more

often and actively choose their rides, i.e. prefer dispatchto use some
central which they have confidence. In this the active workcontext
performed by organisations of the taxi trade improve qualityto upon
and raise the level of service within the trade and thus further sounder
business morale, should also be mentioned. Thus, the Commission
finds that the taxi trade already- much it’s initiativevery on own -steering in direction of sounder conditions. There has bea to very

dostrong anything jeopardiseto this development.to Thereasons
Commission’s conclusion that there such and thatare no reasons
under those conditions, would be such drastictowrong propose mea-

introducing compulsory association dispatchsures central.as to a
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problemsreduce thethatAre there other measures can

soundertowardsbe movingwholetaxi tradeAlthough the toseemsas a
problemsmainThethings improvestillconditions, there to upon.are

andblack labouraccounted for,of incomesexistencethe notconcern
Thebehaviour.of thisresultwhichcompetitiontwistedthe a

increasebe donesomethingthatof opinionthe toCommission must
irregu-decreaseleadwouldwhichrisk ofthe toturn aexposure,

andof faresfixingtheof problemsAnotherlarities. over-area
charging.

taximadebewhich improvementswithinotherYet arecanareas
municipal ground.standstaxiterminal sites andstands at on

centralsDe-tanking

thatopinionof theTaxi ServicesCommissionGovernmentalThe on
orderand storedshould be securedfrom thethe information meters

regularauthorities theircontrolling-material for thefunctionto as a
informa-handling thisforthat theimportantsupervision. system
materialthat theother thingswhichtrustworthy,tion meansamong

suchand be storedfrom thetransferredshould benormally meters a
thatsimply cleared Onmanipulatedbethat cannot away.orway

centralsspecial de-tankingCommissiontheaccount ap-proposes -
bethe authoritiesproved by to set up.—

de-tankingsecurity ofof view ofthe pointFrom separatesystema
suchagainstprefer. There however,centrals argumentsto someare,

already takeinformationand storing ofDe-tankingarrangement.an
usedbeservice companiesdispatch centrals,place larger etc. toat

Abusinessand followingwith invoicingtheir work etc.onup
wouldde-tanking centrals bestating thatregulation separate mean

this would havesituations additiontheseeither that totooperators
central would havecentral that thethede-tank toseparateseparateat or

servicedispatch central thecorresponding materials thedeliver to or
withorganisationbuildhaving receivedafter To up ancompany,

difficultcentrals would furthermorede-tanking toseparate prove
of theCommissionof this themotivate economically. Because

be ablecentrals shouldthat others thanopinion gettoseparate aneven
centrals.approval de-tankingas

equipmenthave the technicalDe-tanking centrals, of mustcourse,
Alsotheinformation fromfor receiving and storing meters.necessary

storedandfacilities. Material receivedstoringthere has beto proper
mani-individualsuch thatbe handled operatormust cana way no



22 Summary SOU 1999:60

pulate make theT0 de-tanking central shouldsystem secure a serve a
certain vehicles,number of recommendation less than twenty.as an no
In exceptional de-tanking centrals serving fewer vehicles couldcases,
be accepted, for instance when small centrals sparselytocomes
populated areas.

The Commission considers the Boards suitableCounty Government
for andlicensing supervision.organs

who deliberately destroysAnyone, in other clearsor any way away
data that should be stored the de-tanking central, should be punished.
The penalty should be the for illegal professional traffic, i.e.same as a
fine prison for than Often such crime alsoor moreno one year. a can
be regarded aid crimes fraudulentconcerning bookkeepingas an or

evasion. these the regulationsIn the criminal code and thetax cases
law evasion will apply. The crime should normally leadtax toon a
revocation of the de-tanking central licence.

Failure behalf of the the prescribedoperator to empty meteron as
should lead fine imprisonment for thanto a or no more one year.
Furthermore this failure should normally lead revocation of histo a

licence.operators
The proposal de-tanking centrals discussed detailon more

section 8.3.2.

Registration of fares

One problem, which often called attention the overcharging ofto,
Even has receipt forcustomers. the fare and launchescustomera a a

complaint afterwards with the receipt supporting the hascustomer
found difficult that he has had much sinceto to tooprove pay
hard establish what stated the information faresto originallywas on
given.

The Commission has studied the for registration of faressystem
applied New Zealand and has found that apparently functions well
without noticeably burdening neither the the authorities.operators nor
The Commission thinks that such Sweden couldsystema even mean
that would be able substantiate his claimcustomer toa versus an ope-

easily and, conversely, thatrator easily couldoperatormore an more
refute unsubstantiated claim. Check-ups after complaint froman a a

would become much easiercustomer and would also simplify the
County Government Board’s general supervision of the taxi trade.

Only fares offered the general public need be registered.to Theto
of other than the registered forrates previously agreeduse exceptones,

lower fares, would be allowed. The have thenot operator to report rates
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he intends apply that Government Board whoCountyto to acts as
licence. This could preferablylicensing authority regarding his operator

duplicate of the fare schedule presented thebe done the form of a
car.

thesupposedBoardThe County Government not to approve
has registered theWhen the beenof fares, only register reportreport

confirmation back thesendBoard willCounty Government to ope-a
fares. Thisable apply thewill then beThe tooperatorrator. new

could done byswift and simple and beintended beprocedure to
and theforth between theback andfaxing the documents operator

Board.County Government
punishable with fine. If thefares should beregisterFailure to non-a

ableBoard should bethe Governmentobservance continues County to
taxilicense holder for runningthe suitability of thereconsider a

business.
sectionof fares discussed furtherproposal registrationThe on

8.3.3.

schedulesFare

Thisdifficult understand forToday the fare schedules to customers.are
because does have opportunitypartly the tocustomer not any

presenting them differs fromfares since the ofway onecompare
fareanother, partly because there such large number oftocompany a

that often finds difficult conclude exactlycategories customer toa
he Thewhich kind of fare that applies the ride plans do.to to

Commission holds the view that would be for the good of the custo-
the information about the fares looked identical taxi vehiclesmers on

throughout the Information would then be much easiercountry. to
understand. Also, would be easier fares of differentto compare com-
panies. accomplish this the Commission that the SwedishTo proposes
National Road Administration, after consulting the Swedish Consumer

issue rulesAgency, with such these rules should beIncontent.a
made mandatory that farescomparable be presented. Furthermore the
Commission of the opinion that different categories oftoo many
fares make the information difficult understand. theof thisBecauseto
Swedish National Road Administration should, it’s rules, limit the
number of fare categories allowed.

This proposal discussed further section 8.3.3.
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Terminals

As previously mentioned, of the problems within the taxi tradesome
noticeable terminals where demand for taxi services largeatmostare

and travellers unfamiliar with the localwhere there are many
knowledge of the local taxi market. These problemsconditions and the

Thus, of the tasks for thehave considered important solve.been to one
differentinvestigate how the situationCommission has been to at

couldthose responsible for the terminalsterminals today andappear
investigation made, shows that thosethe conditions. Theimprovetry to

found acceptable solutions andin the terminals often havecharge of
different of handling the issues depending thethat there onwaysare

different terminals. These solutions have further-specific characters of
Competition Authority.been approved by themore

withthe terminals often that madeSolutions agreementsat mean are
dispatch centrals that least the operator’s advantage toat toor
belong that there incentive for joinThis operators toto one. means an
dispatch voluntary basis, which positive development.centrals on a a

rule the terminals’ demands the comparativelyAs agreementsa are
of servicewhich raises the level and the all quality, improvesstern over

order forand reduces risk be overcharged. Risks forcustomers to
be exposed harassment other pushy behaviour bycustomers to to or

drivers reduced. The conditionsalso also leadcontract toare an
increased internal control within dispatchthe centrals.

of solutions implemented different terminalsA beat tosurvey
found section section mentioned how the situationsIn 8.3.4 on
municipal couldground be improved.street
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Inledningl

Utredningens uppdrag1.1

skallframgår års Taxiutredningdirektiven, bilaga 1998Av attse
situationen inom taxitrañken, vilka problemutvärdera den nuvarande

omfattning och betydelse. Med utgångs-förekommer derassamtsom
obligatoriskbedöma behoveti denna analys skall utredningenpunkt av

till beställningscentral elleranslutning samtannat gemensamt organ
Utredningen skall också utreda behovetförutsättningarna for detta. av

medför länsstyrelserna för komma tillytterligare instrument rättaatt
huvudmännen för dei storstadsregionemaproblemen störresamt om

järnvägsstationemaflygplatserna, färjeterminalema och ettatt tagenom
medverka tillför organisationen taxitjänstema kan attstörre ansvar av

Slutligenbättre kan tillvarata sina intressen. attresenärerna anges
ochberörda regelsystemens utformningutredningen bör undersöka de

avreglerad taximarknad.erfarenheter i länder harsom en
den augusti 1997vidare överlämnat skrivelse 23Regeringen har en

skallförslag bl.a. samtliga bilarfrån Marie-Louise Hardnäs med attom
beställningscentral. Utredningen har i sinaanslutna till övervägan-vara

förslagmed andra synpunkter ochförslaget tillsammansden beaktat
beställningscentraler.beträffande

Arbetets bedrivande1.2

haft sju sammanträden.Taxiutredningen har
länsstyrelserna isammanträffat med företrädare förUtredningen har

GotlandsStockholms och Götalands län,Gotlands, Skåne, Västra samt
med före-Sammanträffanden har också skettMalmö kommuner.och

Malmö och Stock-länstrafikgrupper i Göteborg,för polisensträdare
holm.

ochsammanträffat med Svenska TaxiförbundetharUtredningen
Taxi-kontakt med SmåRiksförbund Fria Taxi varit iTaxiägarnas samt
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sammanträffathar vidare medIntresseförening. Utredningenägares
Biltrafi-Transportarbetareförbundet och varit i kontakt medSvenska

kens Arbetsgivareförbund.
sammanträffat företrädare för Stockholm-har medUtredningen

Arlanda Taxi Service SekreterarenArlanda flygplats och Remote AB.
för Fastighetsdivision i Stock-har sammanträffat med företrädare SJ

holm.
taxametertillverkarengjort studiebesök hos KGUtredningen har

Fordonssystem AB.Knutsson KGK
informationen frånformer tillvaratagandestudera olikaFör att av av

Taxibesökt servicebolagethar sekreteraren och experttaxametrar en
för.,Taxi Göteborg ek.Service beställningscentralemaDalarna AB,

Stockholm och Taxi 020Göteborg Taxi 15 00 00 ABTaxi Kurir i AB,
taxametertillverkaren AB.TrancometerAB samt

Zeeland ibesökthar sekreteraren och NyaSlutligen tre experter
tillsynsmyndighetenträffade tillstånds- ochfebruari där1999, man

Police Wellington,Authority, Zealand iLand Safety NewTransport
of ZealandConsumers Institute Inc.,konsumentorganisationen New

Airport Ltd., branschorganisa-flygplatsen Wellington International
beställningscentral iTaxi Federationtionen Zealand Inc.,New stor-en

beställningscentral påCombined Taxis Ltd.stad Wellington samt en-
Society Ltd. Leif Reinemar,North Taxilandsbygden Palmerston tra--

Charles Zacharias,Stockholm-Arlanda flygplats, ochfikplanerare vid
Zeeland.för utredningen i Deordnande NyaNya Zeeland, programmet

deltog också vid flertalet mötena.av
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2 Bakgrund

2.1 Fakta taxibranschenom

2.1.1 Branschens struktur

Allmänna branschdata

Företagen

Taxibranschen domineras fåbilsföretag. genomsnittligaDen omsätt-av
ningen företag ligger på 1,0 mkr. företagenDrygt 70 ärprocentper av
enbilsföretag medan knappt företagen30 har mellan två ochprocent av
tio taxifordon i drift. Endast femtiotal taxiåkerier har fler tioett än
fordon i sin verksamhet.

Enligt Vägverkets yrkestraflkregister uppgick antalet företag med
taxitillstånd i januari 1999 till 9 458. Drygt 5 dessa kan dockprocent av
betecknas inaktiva, eftersom tillståndet inte innehöll någonsom an-
mälan fordon.om

Tabell fordon företagAntal anmälda i taxitrafik 1998majper

Antal fordon Antal företag Andel %

1 6186 70
2 1490 17
3-5 901 10
6-10 154 2
11-20 41
20 17
Totalt 8789 100

Källa: SvenskaTaxitörbundet
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arbetsställen uppgick under år enligtAntalet 1997, SCB:s Företags-
antalet anställda till knapptregister, till 8 700 och 11 000. Avca

hade drygt inte några anställda och ytterligare 30företagen 60 procent
företagenmellan och fyra anställda. Endast 7 procentprocent ca aven

fem anställda.hade fler än
förstataxiföretag försattes i konkurs ökade markant deAntalet som

innebäravregleringen, från år 1990 till år 1993. Detåren efter 37 241
omkullsamtliga taxiföretag gick år 1993.3närmare procentatt av
lägre nivå,antalet konkurser stabiliserats på något 180-Därefter har en

Årde aktiva företagen. 1997motsvarande190 år, 2-2,5 procent avper
till deföretag i konkurs. främsta orsakendock endast Denförsattes 143

medlågkonjunktur i kombinationkonkursemamånga ettanses vara
i konkursantal taxifordon. Flertalet de åkerier gåttkraftigt ökat somav

personal haråkerierna med anställdflerbilsföretag. De störreär
löneut-enbilsåkama, lättare kunnatdrabbats hårdare än anpassasom

förutsättningarna.eftertaget

och fordonFörare

taxiförarlegitimationersammanlagtjanuari 1999 hade 49 562I ut-
återfinns tredjedelar ifärdats de godkända förarna tvåAv tre geo-

Stockholm, i Sverigeområden: i 20 Västragrafiska 32 procentprocent
och i Skåne.13 procent

branschen detgodkända förare hävdardet antaletTrots ärattstora
Stockholmsområdet beräknade depersonal. isvårt rekrytera Bara treatt

saknade mellanbeställningscentralema de inför hösten 1998ledande att
och 800 förare.500 11

tillökat från 700taxifordon har under 1990 till 1999 12Antalet åren
dockmed Utvecklingenmotsvarande tillväxt 15600,14 ärprocent.en

ökninglän kan visahela landet.inte likartad Sextonöver avupp en
utveckling.haft negativ Defordon, medan fem län harantalet störstaen

Stockholms länför tätbefolkade regionerredovisasökningama som
minsk-medan denoch Skåne län procent2532 procent största

i Kronobergs län 25 procent.ningen noteras
etableringsgraden.taxifordon invånare måttAntalet ettgerper

taxifordon 000 in-avregleringen ökade antalet 1resultatSom ett perav
invånare ligger i dagtill Antalet fordon 000från 1vånare 1,5 1,7. per

Flestmellan olika regioner i Sverige.varierar dock1,65. Det stort
och iStockholms län fordonfinns i 2,9fordon 000 invånare1per

legitimationer.ingår återkalladeden totalaI ävensumman
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Jämtlands län 2,4 fordon. Minst fordon invånare1 000 finns iper
Orebro län och Blekinge län, siffrandär ligger fordon.1

Företagsstruktur

Ägarformer

fjärdedelarTre landets aktiva taxiföretag drivs enskilda närings-av av
idkare medan resterande del främst aktiebolag eller handels-utgörs av
bolag/kommanditbolag. Därtill finns tiotal taxirörelser drivs iett som
form ekonomiska föreningar lika många landstingägssamtav som av
eller kommuner.

aprilTabell 2: Företagsform 1998

Ägarform Antal företag Andel %

Fysisk 6 545 75person
Aktiebolag 1 804 21
Handelsbolag/Kommanditbolag 417 5
Ekonomisk förening ll -
Landsting 7 -
Kommun 4 -
Luftfartsverket i Kiruna 1 —
Totalt 8 789 100
Källa: SvenskaTaxitörbundet

Olika former samverkanav

taxiföretagen beställningscentraler.samverkar iDrygt 70 procent av
beskrivs i avsnittDessa närmare

samverkar del taxiföretag i administrativa servicebo-Härutöver en
fakturering administrativalag, vilka hanterar tömning, och andra funk-

Östergöt-tioner. bolag Linje-Taxi Lund, TaxiExempel på sådana iär
land Tösab, Taxi PG-Service i Enköping, Taxi Dalarna, X-läns Taxi-

Taxi Västernorrland och Västerbottensservice i Gävleborgs län, Taxi.
fungerade tidigare länsvisa beställningscen-Vissa dessa bolagav som

till denna verksamhet hartraler. anledningarna upphörtEn äratt attav
grund storlek kom dominera marknaden i alltförbolagen på sin attav

tillfällen Konkurrensverkethög grad. Frågan har vid några prövats av



1999:60SOUBakgrund30

konkurrens-position striditmarknadsledandefunnit deras motattsom
lagstiftningen.

storstadsområdenaiSituationen de tre

länStockholms

efterdrastisk förändringgenomgåtttaximarknad harStockholms en
beställningscentraler harantaljuli 1990.avregleringen den Ett1 stort

ellermed drygt 200 32har ökat lantalet taxifordontillkommit och pro-
Ökningen taxi-Antaletavregleringen.efterstörst straxcent. var som

taxi-846fördelade på 2till drygt 000maj 1998 5fordon uppgick i
enskilda 20drevsföretag. dessa 78Av procentprocent avpersoner,av

ekonomiska före-handelsbolag,utgjordesmedanaktiebolag resten av
kommun.fall,ningar och, i ett av en

förlän 41i Stockholms omsätt-Taxiåkeriema procent avsvarar
Mervärdesskatte-taxiverksamhet enligt SCB:sinom landetsningen

taxiinomkraftigtlänetbetyderstatistik. Det är överrepresenteratatt
län.Stockholmsbefolkning bor ilandetseftersom endast 20 procent av

andel någotlänetsfordon och föraretill antaletdäremot ärOm serman
taxifordonandelentidigareSomlägre, 32 nämnts är35 procent.resp.

landet.siffran iden högstavilketinnevånare 2,9,000l ärper
småföretagardomi-starklän uppvisari StockholmsTaxinäringen en

omkring tvåuppgår tillföretaganställdaMedeltalet personerpernans.
mkr.liggerföretag 1,7omsättningengenomsnittligamedan den per

beställningscentraler,närvarande 40finns förStockholms län ca
totaladenförfogartillsammans 57de över procentstörstatre avvarav

inom länet.fordonsparken
eller 85 000inom länetbefolkningenOmkring 6 procent per-caav

färd-upphandlaslandstingStockholms länsfärdtjänst.utnyttjar Isoner
Även huvud-samtliga kommuner.för länets 25itjänst for två år taget

förarbetsresorupphandlingen, liksomiingårsjukresomaparten av
Landstingetanställda.landstingetsförtjänsteresorhandikappade och
geografiskaindelat i 70taxiföretag.från olika Länetanbud ärtar

områdenför deanbudbeställningscentralema lämnarochområden
tillräckligt medsig hainom vilka resurser.man anser

länGötalandsVästra

dessaGötalands län. Avtaxiföretag i Västrafanns det 383maj 1998 1I
aktiebolagochenskilda 14drevs 81 procentprocent avpersonerav

ekonomisk föreninghandelsbolagutgjordesmedan samtresten enav
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och landsting. Vid årsskiftet 1997/98 antaletett taxifordon i länetvar
2 085, vilket innebar 1,4 1 innevånare.000 Antalet taxifordon harper
inte ökat sedan avregleringen.nämnvärt

Skåne län

majI 1998 fanns det taxiföretag1016 i Skåne län. Av dessa drevs
82 enskilda och 14 aktiebolag medanprocent procentav personer av

utgjordes handelsbolag och, i fall, landsting. Antaletresten ett ettav av
taxifordon i länet l 486 vilket innebar fordon1,3 inne-1 000var per
vånare. höjningDetta sedan årsskiftet 1989/90är då det fanns 1861en
taxifordon i länet 1,1 innevånare.l 000 Främst har nytillskottetper
skett i Malmö-Lundområdet.

Olika typer av resor

Inledning

Taxiåkerier regel verksamma med såväl privat-, företags-är som som
samhällstransporter. finnsDet dock specialtaxiföretag helt ellerärsom
delvis inriktade på delmarknader färdtjänst, handikapptransporter,som
limousinservice, budtransporter, företagstaxi, flygtaxi och tågtaxi.

Privatpersoner och företagskunder för något mindre änsvarar
hälften den totala taximarknaden, medan resterande del utgörsav av
samhällsbetalda Dessa andelar, bygger på uppskattningarresor. som av
Svenska Taxiförbundet, riksgenomsnitt. praktikenI detär ett är stor
skillnad mellan storstäder, mindre och glesbygder.orter

Tabell 3: Taximarknaden i Sverige uppskattad branschenav

Segment Oms. mkr Andel %

Kommuner/Landsting 4 500 56
Färdtjänst 28 %
Sjukresor 17 %
Skolskjuts ll %

Privatpersoner 1 800 23
Företag l 700 21
Totalt 8 000 100
Källa: SvenskaTaxitörbundet



1999:60SOUBakgrund32

Samhällsbetalda transporter

skol-ochsjukresoromfattar färdtjänst,Samhällsbetalda transporter
skjutstrafik.

församhällssektomberäknarTaxiförbundetSvenska att svarar
dockAndelen varierarmarknad.totalataxibranschens56 procent av

beräknas deStockholmsområdetlandet. Iolika delarmellanstort av
mark-totaladenför 15-20samhällsbetalda procent avsvararesorna
uppgåglesbygdsområden bedömsutprägladeiandelennaden, medan

ocksåbetydelse visasSamhällstransportemas atttill 90över procent. av
i dagbefolkning eller 450 000landetsomkring 5 procent personerav

reguljäraofta medutförssjukresorFärdtjänst ochtill färdtjänst.har rätt
används.fordonspecialbyggdaliksomsmåbussartaxifordon ävenmen

huvudmän.olikai dagharochSamhällsbetalda transporterresor
kollektivtrafikför allansvarigi läntrafikhuvudmannenEnligt lag ettär

medanhuvudman,landstingetsjukresorfrågainom länet. I ärom
visshuvudman. Enkommunenskolskjutstrañk harfärdtjänst och som

samord-dennagradenlännågrainletts inomsamordning har avmen
urskiljas:kansamordningolika formervarierar starkt. Trening av

ochbeställningscentralupphandling,Gemensam gemensamgemensam
integreringomfattarSamordningenadministration. ävenekonomisk av

har lämnatlandstingochkommunerFlerasamhällstransporter.olika
länet,itrafikhuvudmannentillspecialtransporterupphandlingöver av
färd-därservicelinjerfinns60-tal kommunerlänstrafiken. Idvs. ett-

kommuneri flerafinnsgratis buss. Dessutomfår åkatjänstberättigade
medsamordnatbedrivsSkolskjutsarsjukresorlinjelagda samt som

alla resande. Ettforochkollektivtrafik öppnaordinarie är parsom
lokaltrafik.gratishelterbjuderKristinehamn,Ockelbo ochkommuner,

skolskjutstrafiken,samordnatsedan år 1995harOckelbo kommun
allaförlinjelagdatilllokaltrafikenoch öppnafärdtjänstendelar turerav

resultatEttlokalaskötsVerksamheten entreprenörer.resande. tre avav
färdtjänstberättigadeocheleverfärrebetydligtsamordningen är att

taxi.använderpersoner

Privata transporter

fjärdedelför knapptberäknasprivatpersonerTransporter avensvaraav
mellanvariationerbetydandemeddock stor-marknaden,totaladen

privat-Stockholmglesbygd. Iochmindrestäder, t.ex.orter svarar
i gles-andelenmedanmarknaden,hälftenfor någotkunderna över av

under 10oftabygdsområden är procent.
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Privatkundsmarknaden utmärks betydande efterfrågevariation,av en
Ävenbåde mellan olika timmar dygnet och olika veckodagar.

väderleken har betydelse för efterfrågan.

F öretagstransporter

Företagskunder, växande del taximarknaden, beräknasutgörsom en av
för omkring femtedel totalmarknaden. Detta ärsegmentsvara en av av

naturliga skäl koncentrerat till de företagstäta storstäderna medan om-
fattningen i mindre och glesbygden ofta mindre betydelse.ärorter av

På företagssidan finns det svensk affärsreseförening, Swedishen
Business Travel Association SBTA. Föreningen bildades år och1983
administreras Stockholms Handelskammare. Medlemmarna igenom
föreningen kommer från vitt skilda områden i samhället. Såväl privata
företag, statliga myndigheter organisationer olika slag finnssom av
representerade. Genom bl.a. information, utbyte erfarenheter ochav
deltagande i utvecklingen reseprodukter försöker påverka, ut-av man
veckla och kostnadseffektivisera affársresandet, inte minst taxisidan.på

Några2.1.2 organisationer med taxianknytning

Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet branschorganisation för Sveriges taxi-är en
företagare. Taxiförbundet sig ha främsta ändamål främjasäger attsom
den svenska taxinäringens utveckling till och stödjasamt att ta vara
medlemmarnas intressen. Taxiförbundet verkar för bl.a. trafiksäkerhet,
miljöfrågor och fortsatt sanering branschen. Förbundet arbetaren av
också för konkurrensen skall ske lika villkor.att

Förbundet organiserar omkring aktiva taxiföretag5 500 och 200ca
beställningscentraler, vilket innebär ungefär tvâ tredjedelaratt av
landets taxiföretag anslutna till taxiförbundet. Förbundet rikstäck-är är
ande och har medlemmar i alla landets län. Anslutningsgraden vari-av

dock del, i Gotlands endastlän omkring taxi-10är procenterar en av
företagen siffraanslutna medan motsvarande i Jämtlands län 90är pro-

Även i storstadslänen varierar anslutningsgraden i Stockholmscent. -
län hela anslutna, i70 Götalands län och iVästra 55är procent procent
Skåne län endast 30 procent.

Taxiförbundets stadgar föreskriver medlem i förbundet ochatt
ansluten beställningscentral skall tillämpa branschetiskade regler som
förbundet tecknar överenskommelser med myndigheter ochom orga-

2 19-0890Kunvânligaretaxi
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sinskall bedrivaockså medlemmarnanisationer. stadgarna stårI att
iakttagande godaffársmetoder undertillbörligaverksamhet med av

beställningsfunk-ochformer för pris-med ordnadetaxitradition,
ochföretagetså både detmedvetande sitttionerna i att egnaansvarom

betraktaaktning. Vadhelhet vinner ibranschen i dess är att somsom
kvalitetsnormeri antalutförligt beskrivetgod taxitradition finns ett som

skyldig-fullgörandeservice, utbildning,taxiföretagetsbehandlar av
reklamationer ochförsäkringar,allmänna,heter det transportörs-mot

avtal.

Riksförbund Fria TaxiTaxiägarnas

Svenska Taxiförbundet,liksomFria TaxiRiksförbundTaxiägarnas är,
bildades våren 1986Förbundetför taxiföretag.medlemsorganisationen

anled-från Västkusten. Ende flestafemtiotal taxiägare,ett avav
TaxiförbundetSvenskasigbrötningarna till attatt manvarurman

sig pågrad riktadei alltför högförbundetansåg det stor-storaatt
medlems-Riksförbund 150-200dag har Taxiägarnasstadsintressen. I

Även fortfarandelandsbygdsprägelnSverige. ärföretag från hela om
storstäderna.medlemsföretag frånocksåförbundetharstor

medfri konkurrensförRiksförbund sig arbetaTaxiägamas säger en
och deorganisationenstillFörbundetikunden tarcentrum. en-vara

och godhöjd serviceforoch arbetarmedlemmarnas intresseskilda en
tillgång till taxi.

Små IntresseföreningTaxiägares

för fri-organisationSTIFIntresseföreningTaxiägaresSmå är en
taxiåkarefriståendeStockholmstrakten. Medtaxiåkare istående menas

beställningscentral. Föreningen,anslutna till någoninteåkare ärsom
hundratill vilkenideell föreningbildades år 1992, ettär parensom

förfogarmedlemmaralla överanslutna. Såmindre åkerier är gott som
endast fordon.ett

konkur-bättreskapaaktivt försig arbetaFöreningen attsäger en
olikaanmälainte minstmedlemmar,renssituation för sina attgenom

ochvid Arlandauppställningsplatserfördelningenföreteelser t.ex. av-
Konkurrensverket.prövning tillförCentralstationStockholms -

låg bakomkonstellationprincipbestår iFöreningen somsammaav
Intresseorganisation STIO.Taxiägarestidigare Små
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Svenska Transportarbetareförbundet

Transportarbetareförbundet fackförbund för ungefär tredjedel,är en
eller 4 000, landets anställda taxiförare.ca av

Förbundet har under flera år arbetat kraftfullt för viss återregle-en
ring taximarknaden och har därvid bl.a. krävt obligatorisk anslutningav
till beställningscentral.

ArbetsgivarefdrbundBiltrafikens

Förbundet företräder arbetsgivarna inom vägtransportsektorn. Svenska
Taxiförbundet styrelsen.iär representerat

vilkaTill förbundet finns det beställningscentraler anslutna, i104
det ingår taxiföretag därmed också anslutna.3 142 som Företagenär
har sammanlagt arbetstagare anställda. har för-2300 Dessutomca

taxiföretag,bundet individuellt anslutna med 2 300 arbetstagare.966 ca

tidigare yrkestrafiklagstiftningen2.2 Den

Taximarknaden före avregleringen2.2.1

enligt yrkestrafiklagstiftning, dvs.avregleringen gällde 1979 årsFöre
yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen 1979:871,1979:559
bestämmelser bl.a. trafikeringsplikt, trafikområde, kommenderings-om
plan, uppställningsplats för fordon och skyldighet för tillståndshavare

Vidare prissättningen regleradtillhöra beställningscentral.att varen
fastställdestatlig myndighet- dåvarande Transportrådetattgenom en -

för maximitaxor.hela landet gällande
således fram till den juli mycket hårtTaximarknaden l 1990var

geografiska fördelning, utehållandereglerad. Bl.a. bilarnas antal,var
taxiföreningoch reglerade. Verksamheten skulle organiseras itaxor en

däråkarna skulle tillhöra beställningscentral inom det områdeoch en
taxiåkama skyddades frånde verkade. gengäld innebar regleringenl att

uppkom lönsammakonkurrens. så överskott påTaxoma ettsattes att
fick vidkännas hantider, vilket skulle täcka de förluster åkaren närsom

kommenderingsplanen tvingades köra olönsamma tider.enligt
genomförasorsakerna till avregleringen komEn att attatt varav

klagade dålig service. Ofta detkunderna främst i påtätortema var- -
fram till växeln för beställa bil och välsvårt kommaatt att manen om

bil väntetiden inte sällan lång eller så dök bilenlyckats beställa en var
dröj blev allmäntinte huvud Taxi godöver etttaget.upp var-
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Även för dåligservicenoch förarna menadetaxiåkamabegrepp. att var
regleringenförbättras. hårdaden kunde Denidéer huroch hade om

konkurrenssynpunkt. Eftersominte minsthinder ilade dock vägen ur-
beställningscentral och hatillhöraalla taxiföretag atttvungna envar

orsak tillsig.inte profilera Enkunde företagenpris annansamma
förgjorde det svårtbristande konkurrensendenavregleringen attvar

tillsamhällsbetaldaupphandlalandstingochkommuner att resor accep-
tabla priser.

Avregleringen2.2.2

riksdagen undertillledde framdet gamlaKritiken attsystemetmot
tillFörarbetenmarknaden.avregleringbeslutfattadevåren 1988 avom

huvudsakligenavregleringenförfattningsregleringden ärrör prop.som
1987/88:TU15.och bet.1987/88:781987/88:50 bil. prop.

behovsprövningen dvs.avskaffadesden juli 1990och med 1Från
inomskulle tillåtas verkataxifordonprövningen hur många ettsomav

Varje taxiägarekommenderingsplanema.ochtrañkområdenaområde,
skullehur bilarmångapris,fick sitt avgörasätta atträtt egetatt som

tillhörig-slopades kravet påVidarede skulle köra.i trafik och närvara
beställningscentral.het till en

till rimligamed taxiskulle kunnamänniskorallaMålet att resa-
kunnamenade skulleplatser-och på allavid alla tiderpriser upp-man

avtali sinasamhällsbetaldaupphandlamarätthållas att resoravgenom
servicetill dennade skulletaxiföretagenkrav påskrev attattett se

allmänheten.tillhandahöllsalltjämt
taxiägarnaskravavregleringen ställdessamband medI strängare

ochbeträffandeskärptes reglernalämplighet. Dessutom taxametrar
prisinformation.

taxifrågorbehandling2.2.3 Fortsatt av

länsstyrelsernas in-kritikbudgetproposition riktadesårsI 1992 mot
och denlämplighetsprövningenföreskrivnafråga denisatser om

framhöllspropositionenlämpligheten.kontrollen Iefterföljande av
regel-existerandedetefterlevnadenskärpafrämst behovet att avav

betonadeRegeringensådant.regelverketinteverket attsommen
propositionenRiksdagenskulle stå fast.avregleringbeslutet antogom

och1992/93:2rskr.bet. 1992/93:TU1,bil.1991/922100prop.
möjligheternasnabb utredningdet krävdesansåg samtidigt attatt aven

och förtaxibranschensyfteytterligare i attskärpa reglerna att sanera
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kunderna skulle kunna åka säkert till kostnad rimlig ien som var
förhållande till omfattning. säkerställa konkurrens likaFör attresans
villkor inom taxinäringen skulle länsstyrelserna enligt riktlinjer som
föreslagits i propositionen skärpa lämplighetsprövningen uppfölj-och
ningen hoslämpligheten trafikutövama.av

december beslutade regeringen krav godkäntDen 10 1992 om
i yrkeskunnande för taxiförare. förare uppfylldeDen Väg-prov som

verkets krav skulle erhålla legitimation, skulle finnas i fordoneten som
förstoch väl synlig för Beslutet trädde dock i kraftpassageraren.vara

den januari SFS 1992:1387 och SFS sedan det1 1995 1993:1159
förenats med krav på vandelsprövning se nedan.en

1992/932106 åtgärder taxitrafiken redovisadesrörandeI prop. om
olika förslag skärpt tillsyn taxitrafiken. Trafikutskottet15 om en av

anförde betänkande 1992/93:TU26 målet för samhälletsi sitt att
insatser utformaborde instrument och incitamentatt somvara

taxitrafikenbidrog till önskvärd utveckling inom utansammantaget en
för den skull återgång till tidigare detaljreglering skulle ske.att en
Riksdagens revisorer lämnade den 199317 rapportmars omen

taxinäringen, huvudsakligen grundad förhållandenaavregleringen påav
i Stockholms län. Revisorerna pekade särskilt bristerna i läns-

enligtstyrelsens uppföljning tillståndshavamas lämplighet, somav
revisorerna i princip borde tillståndsprövningen.motsvara

juni överlämnade Statskontoret till regeringen OmI 1993 rapporten
förslagtaxi och yrkesmässig trafik 1993:l5 med om enannan

trafiken i åtgärdspaketeffektivare tillsyn den yrkesmässiga ett omav
punkter. grundval och remissyttranden den25 På överrapportenav

utarbetades inom Kommunikationsdepartementet promemoria jämteen
Ökadlagförslag, tillsyn den yrkesmässiga trafiken 1993:91.Dsav

Ökad trafiken1993/942168 tillsyn den yrkesmässigaI prop. av
förslagmarkerade regeringen, bl.a. lämna till ändringattgenom av

för löpande tillsynenyrkestrafiklagen, länsstyrelsernas denansvar av
den yrkesmässiga trafiken. Vidare föreslogs vandelsprövning aven

skulle fåtaxiförare innebärande legitimation för taxiförare baraatt en
laglydnadtill den med hänsyn till yrkeskunnande ochges som

bet.bedömdes lämplig. Förslagen riksdagenantogsvara av
1993/94:TU29, rskr. 1993/942310.

1993/942168 önskemåletbidra till det i uttaladeFör att om enprop.
tillkallade Kommunikationsdeparte-bättre ordning inom yrkestrafiken

Ledningsgrupp för yrkestrafikfrågor.i december 1993mentet en
och bransch-bestod företrädare för olika myndigheterGruppen 18av

yrkestrañken. Ledningsgruppenorganisationer med anknytning till
fyra arbetsgrupper med uppgift bl.a. kartlägga behovetutsåg i sin tur att

arbete resulterade iytterligare lagstiftning på området. Gruppernasav
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departementspromemorian yrkesmässiga trafiken samordnings-Den —
och genomförandefrågor Promemorian låg till grund förDs 1994: 100.
direktiven till yrkestrafikutredning.1995 års

yrkestrafikutredning sitt betän-maj 1996 överlämnade 1995 årsI
kande yrkestrafiklagstiftning, Utredningens förslagSOU 1996:63.Ny
ligger till grund för den lagstiftning trädde i kraft den okto-1nya som
ber yrkestrafiklagen 1997/98:63, bet.1998, dvs. SFS 1998:490, prop.
1997/98:TU9, rskr. 1997/982192 yrkestrafikförordningen SFSsamt
1998:779.

behandlat taxifrågor och då med inriktningutredningEn annan som
skatteundandragandet inompå ekonomiska brottsligheten ochden

utredning lämnadebranschen Branschsaneringsutredningen. Dennaär
principskiss, i decem-delbetänkandet Licensavgift SOU 1996:172,en-
Branschsanering och andra metoderber och huvudbetänkandet1996 -

i september Båda betänkandenaekobrott, SOU 1997:111, 1997.mot
omfattande åtgärderbehandlar fusk inom taxibranschen och föreslår

bereds inom Justitie-det. Betänkandena har remissbehandlats ochmot
departementet.

betänkande Vägtrañkregi-Trafikregisterutredningen lämnade sitt
betänkandet föreslåsstrering, i december 1998.SOU 1998:162, I en

vägtrafikområdet.de nuvarande registren Dettotal revidering av
vägtrafik-yrkestrafikregistret föreslås ingå i det samladenuvarande

bereds inom Näringsdepartementet.registret. Betänkandet

yrkestrañklagstiftningNuvarande2.3

och yrkestrafikförordningenYrkestrafiklagen2.3.1

yrkestrafiklagen 1998:490, YTL,Som tidigare trädde denangetts nya
oktoberi kraft denoch yrkestrañkförordningen 1998:779, YTF, 1

väsentliga nationella bestämmelserhar samlat alla1998. Där man
delats isåväl lag förordningrörande yrkestrafiken. Vidare har som

och överskådliga.olika dem lättillgängligakapitel för göraatt mer

Föreskrifter2.3.2

Vägverket

fråga bl.a.föreskrifter för yrkestrafiken iVägverket har meddelat om
härför skallför trafiktillstånd och vadkravet yrkeskunnandepå proven

meddelat före-Vägverket har ocksåinnehålla och 3.VVFS 1996:2
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skrifter gäller särskilt för taxitrafiken. Dessa VVFS 1994:40ärsom om
personlig tidbok, VVFS 1997:190 taxitrafik ändr. 1998:38,om
1999:12, yrkeskunnandeVVFS 1998:45 för taxiförarlegitimation,om

förVVFS 1998:62 taxiförarlegitimation och 1998:88VVFSom prov
taxiförarlegitimationer. föreskrifter i detNya avseendet ärom senare

under utarbetande.
det gäller utfärdandeNär föreskrifter rörande prisinformation iav

taxitrafik, skall innehålla möjlighet jämföra priser, skallattsom en
samrådaVägverket med Konsumentverket. Samrådet betydelseär av

eftersom Konsumentverket/Konsumentombudsmannen har tillsyn över
prisinformationslagen och marknadsföringslagen tillämpliga iärsom
fråga prisinformation inom taxibranschen. frågaIävenom om
föreskrifter medicinska krav för innehav taxiförarlegitimationom av
skall Vägverket samråda med Socialstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen har meddelat föreskrifter bl.a. länsstyrelsemasom
möjlighet inhämta uppgifter Rikspolisstyrelsens ochpolisregisteratt ur

personutredning behövs för tillämpningen ochYTL YTF.om som av
Föreskrifter omhändertagande taxiförarlegitimation och regi-om av

streringsskylt för taxi under utarbetande.är

Länsstyrelser

länsstyrelse får, efter medEn samråd Vägverket, meddela ytterligare
föreskrifter prisinfonnation föreskrifter for-utmärkningsamtom om av
don och den lokalkännedom taxiförare bör ha.som

Möjligheten meddela föreskrifter hittillshar endast utnyttjatsatt av
Länsstyrelsen i Stockholms län i fråga lokalkännedom för taxi-om
förare Föreskrifterna sedan01FS 1998:159, 01-l0:4. meddelades
Vägverkets föreskrifter i den loktobersak upphört 1998.samma
Länsstyrelsen för närvarande föreskrifterna.överser

Prövningsmyndigheter2.3

Vägverket

Transportrådet avvecklades vid årsskiftet 1991/92 och Trafiksäkerhets-
1992/93verket då vissa rådets funktioner. Vid årsskiftetövertog av

gick Trafiksäkerhetsverket i Vägverket därmed blev centralupp som
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det övergripandetrafiksäkerhetsmyndighet. Vägverket har således
förinnebär verketför vägtrafiken i Sverige, vilket attansvaret ansvarar

för såvälVerket har därjämte sektorsansvarinfrastruktur.vägamas ett
och trafikenstrafiksäkerhetenfinnsden trafik vägarna somsom

miljöpåverkan kopplat till hela vägtransportsystemet.
det gällercentral förvaltningsmyndighetVägverket vidare närär

förordningenyrkestrafik. Verket enligtfordon, körkort och svarar
yrkestrafikVägverket för frågormed instruktion för1992:1467 om

kollektivahandikappanpassningoch internationella transporter samt av
nämnd förverket haterminaler. åliggerfärdmedel och Det även att en

inomuppgift följa utvecklingenNämnden har tillyrkestrafikfrågor. att
dessutomåtgärder. Vägverketlämna förslag tillområdet och över-är

frågor.klagningsmyndighet i vissa
fordons-frågorsamlat för allaVägverket har rörett somansvar

Örebro, för deförlagt tillregistrering. Trafikregistret, är svararsom
Yrkestrafikregist-körkortsregistren.yrkestrafik-, bil- ochrikstäckande

trafikansvarigatillståndshavare ochuppgifterinnehåller samtret om
tillstånd till transportför-yrkesmässig trafik,tillstånd tilluppgifter om

uthyrningsverksamhet.tillstånd tillmedling och
föreskrifter förmeddelabemyndigat VägverketRegeringen har att

användningen Väg-ochverkställigheten YTF taxametrar.avomav
yrkestrafikområdet.uppgifter Inomolika löpande påverket har också

skriftliga ochverketförfattningar anordnarför gällande t.ex. provramen
för till-yrkeskunnande och yrkeskompetensavseendeutfärdar intyg

trafikslag.samtligaförare inomståndshavare resp.
tillsammansverkets bilinspektörer,tidigareVägverket har genom

skickfordonens tekniskaför kontrollenmed polisen, samtansvarat av
överfördes den juli 1995Verksamheten 1föramas kör- och vilotider.

expertstödbilinspektöremahelt till polisväsendet och utgör ettnumera
fordonskontrollen påvid den tekniskaför trafikpolisen väg.

Länsstyrelserna

yrkestrafiken.regionala för Dehar detLänsstyrelserna äransvaret
förarlegi-och den särskildaför taxitrafikentillståndsmyndigheter

tillsyn till-ocksåLänsstyrelsernatimationen för taxi. överutövar att
ochbestämmelserenligt gällandebedriver verksamhetenståndshavare

skalltillstånd alltjämt föreligger.för Deförutsättningarnaprövar om
arbetsmiljötrafiksäkerhet ochkravenverka förockså i övrigt att

uppfylls.
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Trafiktillstånd2.3.4

Yrkesmässig trafik får enligt kap. bedrivas endast den2 1 § YTL av
har trafiktillstånd. Sådant tillstånd kan meddelas antingen för linje-som

trafik, taxitrafik, beställningstrañk med buss eller godstrañk kap.l 3 §
YTL.

tillstånd till taxitrafik krävdes tidigare trafiken behövdes ochFör att
avskaffades sambandlämpliga. Behovsprövningen iutövarnaatt var

med taxitraflken avreglerades. gäller prövningen endastNumeraatt
Emellertid dettatillståndshavarens lämplighet. har skärpt kraven iman

får således endast till den medhänseende. Trañktillstånd ges som
ekonomiska förhållanden och anseendehänsyn till yrkeskunnande, gott

bedöms lämplig driva verksamheten 2 kap. Vad5 § YTL.attvara
hänseenden i kap. ochkrävs i dessa 2 8-11 YTLnärmaresom anges

och juridiskai kap. VVFS 1996:2 1996:3. Hos2 5-7 YTF samt per-
eller de skall ha för trafikutövningendenprövas ansvaretsoner som

trafikansvariga vissa andra har inflytande översamt personer som
verksamheten kap. och YTL.2 3,4 6

Tilstån-Trafiktillstånd gäller i allmänhet tills vidare 2 kap. 14 § YTL.
särskilda skäl kap.det får förenas med villkor, det finns 2 3 § YTL.om

det där sökan-trafiktillstånd länsstyrelsen i länFrågor prövas avom
juridisk där före-den folkbokförd eller, sökanden ärär en person,om

verksamhetens ledning finns 2 kap. § YTL.eller 2tagets
medtillstånd till får frakta godsharDen ävenpersontransportersom

fordon tillståndet 2 kap. 18 § YTL.avsersom
taxitraflk skyldig före färden lämnahar tillstånd tillDen är attsom

de tillämpas 2 kap. 19 § YTL.prisinformation taxorom som
utökasskall användadet antal fordon tillståndshavarenOm som

förutsättningarnade ekonomiskaskall länsstyrelsen ärpröva att
uppfylld kap. YTF.uppfyllda lämpligheten i övrigt 5 4 §och ärom

Taxiförarlegitimation2.3.5

föra fordon i taxitrafik,taxiförarlegitimation fårEndast den har ettsom
väl synlig förmedföras taxitrafik och skallLegitimationen skall i vara

kap. YTF.kap. och 3 4 §3 1 § YTLpassagerarna
skalltaxilegitimation sökandenför erhållaKraven är attatt

ha fyllt år,21-
undermed B-behörighet om han intesedan minst två år ha körkort-

och vid ansökan harhaft taxiförarlegitimationde åren hartre senaste
D-behörighet,B-behörighet eller ha körkort medkörkort med

ställs,uppfylla de medicinska krav som-
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lämpliglaglydighet bedömasi fråga yrkeskunnande och attvaraom-
tjänstgöra taxiförare 3 kap. 3 § YTL.som

godkäntsuppfyllt den haryrkeskunnandepåKravet anses av som
anordnats Vägverket 3 kap. § YTL,vid skriftligt 7ett som avprov

Vägverket1998:62 och 1998:88.kap. VVFS 1998:45,11 1 § YTF, är
prövningenutfärdar legitimationen. Självaockså myndighetden som

länsstyrelsen i det länskall utfärdas sker dock hoslegitimationomav
och kap. YTL.folkbokförd 3 kap. 3 § YTF 3 2 §där sökanden är

efter utfärdandetförnyas inom tio årLegitimationen skall
kap. YTF.3 5 §

mellan månader ochskall spärrtidansökan avslåsOm sexenen
skall olämpligvilken den prövadefem fall underår i vissa sättas, anses

taxiförarlegitimation kap. YTL.inneha 3 8 §att
taxiförarlegitimation kandet finns hinderFrågan mot att gesom

förhandsbesked kap. YTL.3 9 §prövas genom

Återkallelse tillstånd och2.3.6 av

taxiförarlegitimation

Återkallelse trañktillståndav

tillståndet.inte följertrañktillstånd gäller tills vidareEtt annat avom
i den yrkes-återkallas. skall ske detTrafiktillstånd kan dock Det om
eller idriften trafikrörelseneller i övrigt vidmässiga trafiken annanav

förekommit allvar-tillståndshavaren driver harnäringsverksamhet som
för tillstånd enligtförutsättningarnaliga missförhållanden eller om

missförhållan-föreligger.andra skäl inte längre Omkap.2 5 § YTL av
meddelas kap.stället varning 5allvarlig kan idena inte är art,av

1 § YTL.
trafikansvarig eller någonåterkallastillstånd skallEtt annanom en

enligt kap. 6 § YTL2prövassom
ekonomiska brott,inräknathar för allvarliga brott,dömts-

överträdelsereller upprepadehar dömts för allvarliga av-
meddelats med stödeller föreskrifteryrkestrafiklagena avsom

denna lag,
vägtrafik ochföreskrifterb författningar eller vägtransporter,om

fordons viktoch vilotider,bestämmelser förares kör-särskilt om
beskaffenhet eller bestämmelserutrustning ochoch mått, fordons av

eller skyddettrafiken, trafiksäkerhetenväsentlig betydelse för av
miljön, eller

branschen,anställningsförhållanden ilöne- ochbestämmelserc om
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underlåtit fullgöra deti väsentlig mån sina skyldigheteratt mot~
allmänna vad betalning skatter avgifter,och elleravser av

har åsidosatt villkor för tillståndet.på väsentligt sätt-
tillstånd kan också återkallas, det vid prövning iEtt om som avses

kap. framgår någon dem olämplig2 § YTL7 prövats äratt av som
5 kap. 2 § YTL.

spärrtid mellan och fem skall under vilken denEn på år sättas,tre
skall olämplig driva yrkesmässig trafik kap.prövade 5attanses

3 § YTL.
får inteärende i kap. 1-3Ett 5 YTL avgöras attutansom avses

skälig tid byta lämplighettillståndshavaren äratt utgetts en person vars
under omprövning. Godkänns inte heller den skall till-nya personen
ståndet återkallas kap.5 4 § YTL.

Återkallelse taxiförarlegitimationav

skall återkallas innehavarentaxiförarlegitimationEn om
brottslig gärning eller grund andra missförhållandenpå avgenom-

tjänstgöra förare i linjetrafik eller taxi-har visat sig olämplig att som
trafik kap.enligt 13
inte längre uppfyller de medicinska krav i kap.3 § YTL,3som avses—
inte följer föreläggande in läkarintyg, ellerett att ge-
begär legitimationen skall återkallas.att—

varningmissförhållandena inte så allvarliga kan i ställetOm är
meddelas kap.5 6 § YTL.

innehavaren visat sigVid återkallelse legitimation på grund attavav
skyldig till brottslig gärning ellerolämplig på grund han gjort sigav

femskall spärrtid mellan tillgrund andra missförhållanden treenav
innehavilken den prövade skall olämpligår bestämmas, under attanses

taxiförarlegitimation kap.5 7 § YTL.
i avvaktan påtaxiförarlegitimation kan återkallas tills vidareEn

slutligt omhändertas polisman eller åklagarebeslut och även av
och5 kap. 8 9 §§ YTL.

Fordonet2.3.7

anmälasyrkesmässig trafik skall dettafordon får användas iInnan ett
uppfyller dehar fordonettill prövningsmyndigheten, prövaattsom om

kap.gäller för yrkesmässiga fordon 5 1-3 YTF.villkor som
taxitrafik skall ha giltigtFordon används i yrkesmässig ettsom

för trafiken.visar tillstånd meddelatsyrkestrafikmärke attsom
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anmälts tillYrkestrafikmärke tillhandahålls Vägverket fordonetnärav
före varje kalenderårprövningsmyndigheten och förnyas utgången av

kap. och6 1 4 YTF.
god-används i taxitrafik skall medfordonEtt utrustat ensom vara

från detta kravkänd Endast i undantagsfall kan dispenstaxameter.
kontrollerade ochfastsättning skallmedges. och dessTaxametern vara

verk-Besiktning skall årligen. Deplomberade. görastaxametemav
skall ackre-städer får handha plombering taxametrarm.m. av varasom

kap.teknisk kontroll 7 YTF.diterade enligt lagen 1992:1119 om
i frågareglerar i detalj vad gällerVägverkets föreskrifter som ommer

190.och dess handhavande VVFS 1997:taxametrar
och inteför användning i taxitrafik-fordon anmältsEtt somsom

haskall ocksåmedgetts undantag från kravet på taxameter en-
registrerings-till högerregistreringsskylt där bokstaven T omanges

personlig fordonsskylt.fordonet inte försett medsåvida ärnumret
gul ljusreflekterande bottenRegistreringsskylten skall vidare ha en

bilregisterkungörelsen 1972:599.18 § 3 st

Prisinformation2.3.8 m.m.

prisinformation.väl synligförsett medtaxifordon skallEtt vara
fordonetfrån varje passagerarplats iskall läsbarPrisinformationen vara

från fordonetsavstånd minst tvåutanför fordonet metersamt ett av
ReglerVVFS 1997:190.högra och sida 2 kap. 19 § YTL,vänstra om

Slut-prisinformationslagen 1991:601.finns också iprisinformation
meddela ytterligaresamråd med Vägverket,ligen får länsstyrelsen, i

kap. och kap. 2 § YTF.föreskrifter prisinformation 8 2 § YTL 11om
Konsumentverket-medskall Vägverket samrådaSom tidigare nämnts

ochprisinforrnationslagenövervaka bl.a.har till uppgift attsom
prisinfonnation med-föreskriftermarknadsföringslagen innan om-

skulleeftersom detsamrådsskyldighet väsentlig,delas. Denna är annars
i frågatillämpningmyndigheternaskunna få den konsekvensen att om

naturligtvistaxibranschen varierade, någotprisinformation för som
överläggningar pågårkanolyckligt. sammanhangetI nämnas attvore

samrådsgruppVägverket, Länsstyrelsernasmellan Konsumentverket,
jämförpriser ochTaxiförbundet hurför yrkestrafik och Svenska om

avsnittbeskrivs iutfonnas. Projektetövrig information bör närmare
8.3.3.

förbjöds iden s.k. brytpunktstaxankan tilläggasSlutligen att
får inte längreinfördes.samband med 1998 års YTL Taxanatt numera

bestämmandeför prisetsuppbyggd sådant grundernapå sätt attvara
kap. YTL.förändras under färden 2 19 §
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Tillsyn2.3.9

bedrivertillståndshavareLänsstyrelsen tillsyn överutövar att
och innehavaregällande bestämmelserverksamheten enligt att av

för legitimationen.krav gällertaxiförarlegitimation uppfyller de som
trafiksäkerhet,verka för kravenskall ocksåLänsstyrelsen att

undertaxitrafiken bedrivsuppfyllstrafikmiljö och arbetsmiljö attsamt
kap. §taxitrafxksutövare 5 l7lika för allakonkurrensvillkor ärsom

avsnittbehandlas ilänsstyrelsens tillsynYTL. Frågan närmareom
del tillsynennaturligtvis förPolismyndighetema storen avsvarar

fordonet harfältet bl.a.kontrollerar påtaxi. Polisen rätt utrust-attöver
prisinformationskick, reglernai föreskrivetning och i övrigt är att om

vilotids-följertaxiförarlegitimationinneharföljs förarnaoch samtatt
företagsbesök. någraIPolisen ocksåbestämmelsema. större tät-gör

taxiverksamheten.kontrollpolismän förfinns särskilt avdeladeorter av
här Konkurrens-kantillsynsmyndigheterAndra nämnas ärsom

följs-bestämmelserkonkurrenslagensövervakarverket- samtattsom
övervakarbl.a.Konsumentverket/Konsumentombudsmannen attsom-

följs.marknadsföringslagenochprisinformationslagen

Straffbestämmelser2.3. 1 O

kan dömastillståndtrafik enligtdriver yrkesmässig YTLDen utansom
år.fängelse i högsttill böter elleryrkesmässig trafikför olaga ett

tillståndetmeddelats ivillkor harbryterkan denVidare mot somsom
trafik bedrivitsyrkesmässigkap. § YTL. Hardömas till böter 6 1

slutitdens.k. beställaransvaretmedför dettillstånd ävenattutan som
tilldömasi vissa fall kanavtal med trafikutövaren transportenom

tillståndanledninghade skäligkände till ellerböter, han anta attattom
kap. YTL.saknades 6 2 §

taxiförar-innehafordontaxitrafik föriDen attett utansom
månader.fängelse i högstböter ellerkan dömas tilllegitimation sex

saknarförareanlitartillståndshavaregällerDetsamma somsom enen
villkoråsidosätterkan förareSlutligensådan legitimation. somsomen

kap. YTL.dömas till böter 6 3 §taxiförarlegitimationenförmeddelats
ipolismansfinns bestämmelserkap. 6 och YTL rättI 6 7 attom

regi-omhändertamed fordonfärdfall hindra fortsattvissa samt att
streringsskyltar.

straffsanktio-vidarebestämmelserna i YTFFlera förseelser ärmot
eller hållai taxitrafiktaxiförarlegitimationmedföranerade, intet.ex. att

inte harfordonanvändaförsynligtden väl ettatt sompassagerarna,
stridanvända fordon iyrkestrafikmärke,giltigt taxameter-motettatt
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bestämmelserna eller bryta föreskrifter prisinformationatt mot om
kap.9 YTF.
Här kan också brott vilotidsbestämmelsema förord-nämnas mot

ningen 1994:1297 vilotider vid vissa inom landet.vägtransporterom
En förare skall ha haft dygnsvila minst elva timmar under denen
tjugofyratimmarsperiod föregår körpasset. Anteckningar vilo-som om
tiden skall fortlöpande i särskild tidbok. bryterDengöras moten som
vilotidsbestämmelsen eller inte för tidbok föreskrivetpå döms tillsätt
penningböter.

Överklagande2.3. 1 1

i frågor taxitrañk frågor taxiförar-Länsstyrelsemas beslut ochom om
legitimation dvs.får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol,
länsrätten. länsrättens beslut kammarrätt krävsVid överklagande tillav
prövningstillstånd kap. och YTL. Från den juli 19957 4 7 l
tillämpas tvåpartsförfarande i mål enligt innebärYTL. Dettaett att
länsstyrelsen för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol i
mål enligt YTL.
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situationennuvarande3 Den

förekommerproblemVilka3.1

Allmänt3.1.1

tagitdelshar utredningensituationennuvarandedenutvärderaFör att
området,skriftligt material påochutredningardel annatrapporter,av

andrabranschorganisationer ochmed myndigheter,sammanträffatdels
1998 årsde problemNågrabranschen.inomverksammaär avsom

detutanförviss månligger ipåuppmärksammatsTaxiutredning
deAndrabehandla.huvudsak hariutredningenområde att avsom

minska iskallförhoppningsvissådanaframförtsproblem är somsom
harUtredningenigenom fulltlagstiftningen slårmed dentakt ut.att nya

helhet.problembilden i sinredovisaförsökavaltändå att
fusketbranscheninompåtalade problemet ärsärklassiDet mest

Exempel härpåsnedvriden konkurrens. ärtillleder attbl.a. ensom
vilotids-svart ocharbetarförareredovisas,inte attinkomster att

kundernaförsvårighetenproblemföljs. Andrabestämmelserna inte är
ordnings-överpriser,uttagandeprisinfonnationen,sigtillägnaatt av

färjetermi-ochvid flyg-, tåg-uppskörtningproblem och resenärerav
upphandlingenden offentligabrister ikonkurrenslagstiftningen,naler,

taxi itaxiverksamhetenkontrollsamhälletsoch brister i attöver samt
intekundenkan leda tillverksamhet, vilketvissa delar attär en anonym

exempelvis vill klaga på Envända sig hanhan skallvartvet resan.om
Taxiutredningen harområdeutanför detliggerföreteelse somannan -

svarttaxi.förekomstenändå börbehandla, ärnämnasatt avsommen -
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Fusket i branschen1

Oredovisade intäkter

problem såväl för branschenFusket inom taxinäringen denär ett egna
för samhället kunderna. låta bli redovisaoch Genom att attsom

intäkter, anlita arbetskraft, bryta motvilotidsreglema skaffarsvart m.m.
sig vissa fördelar de seriösa verksamhetsutövarna.åkare Degentemot
behåller del de inkörda intäkterna och kan därför hållastörreen av
lägre konkurrensen Samhället gårpriser och snedvrida väsentligt.

avgifter storleksordninggivetvis miste skatter och -i vilken svårtärom
belopp. Kundernauppskatta sannolikt det sig betydanderöratt men om

sker oftastkan dra lägre priser, detvisserligen ibland nytta av men
bekostnad servicen i allmänhet. vidare så formDet är att avenav

ofta drar med sig andra sådana, varför det i slutändanoegentligheter
kan säkerhet.kundensäventyra

taxinäringen kundkretsen ofta och kontanttrans-Inom är anonym
aktioner utsträckning. vanligt fuska påförekommer i Ett ärsätt attstor

i de storstads-kontantintäkter inte redovisas. situationenVärst är treatt
landsbygden och iområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. På

tillglesbygden helt annorlunda. verksamhetensituationen Härär utgörs
för dessa erhålls eftersamhällsbetalda Betalningdelenstörsta av resor.

penningflödet synligt.faktureringsförfarande, vilket medför ärett att
därmed möjligheten stoppaKontantkömingama få ochär är att

i fickan liten.pengarna
såvälfenomen förekommer blandOredovisade intäkter är ett som

åkare anslutna till beställningscentral åkare stårär som somsom en
etablerade beställningscentralemautanför sådan samverkan. deI större

taxameterinformation.och alldock ofta handtar spararman om
sannolikt mindreinformationen finns lagrad detVetskapen görattom

attraktivt fuska.att
flera betänkandenOredovisade intäkter beskrivet iProblemet med är

betänkanden Licensav-Branschsaneringens bådaoch rapporter, t.ex.
Branschsanering och andragifter ochprincipskiss, SOU 1996:172,en-

bygger Riksskattever-metoder ekobrott, 1997:111,SOUmot som
fusk i välfardssystemet, RSVkets systembrister ochFUSKrapport -

1995:32.

Bidragstagande

taxibranschen används s.k.inte ovanligt det inomDet är svartatt
i formarbetskraft. dessa dessutom bidragUppbär t.ex.avpersoner
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medfusket dubbe1t". Fusksjukpenningarbetslöshetskassa eller är
såväl inombland åkarearbetskraft förekommer utomsvart som

det hänt åkare,exempel kanbeställningscentralema. Som nämnas attatt
antal fordon,beställningscentral med visstvarit anslutna i ettsom en

fordon hartaxifordon vid sidan Dettahaft ytterligare något använtsav.
meddock iblandbeställningscentralens verksamhethelt utanför

arbetskraft, och har inte registreratsmedemblem m.m.Centralens svart
bokförts någonstans.eller

liknande,etableringsbidrag ochUtnyttjande eget-t.ex. startaav
viss tid,anställdas löner undersubventionbidrag eller ärenav

otillbörligt.utnyttjasfusk det intebetraktanaturligtvis inte att omsom
mindresärskiltsnedvrida konkurrensen,företeelsenkanDäremot

kunnat sänka prisernafått bidraghar det företagvissa fallIorter. som
konkurrenterhar detta lett tillfallväsentligt.på taxiresor I attvärsta

höjas tillofta priserna fåtttagit slut harbidragsperiodenslagits Närut.
bidragstagandedetsällan hartaxiföretag hållit.andra Inteden nivå som

fått avvecklas.kundunderlag ochsittdå i ställetföretaget tappat

vilotidsreglernaBrott mot

vidvilotiderförordningen 1994:1297bestämmelserna iEnligt om
pådygnsvilaförare halandet skallinomvissa vägtransporter enen

vanligtvilotidsbestämmelsema relativtelva timmar. ärminst Brott mot
förfaragivetvisföraretaxibranschen. Tröttaförekommande inom är en

otillbörlig konkurrens. Denformocksåtrafiksäkerheten. Det är aven
får lägrevilotidsbestämmelsemaför följaställer bilenåkare attsom

kör fler timmar.denintäkter än som

Prissättning3.1.3

Prisinformation

s.k.förbjöds denyrkestrafiklagendenikraftträdandetGenom av nya
ibeskrivsbrytpunktstaxamedVad närmarebrytpunktstaxan. avsessom

intefårff.318 Numerayrkestrafiklagstiftning, 1996:93,SOUNy s.
dvs.under färden,förändrasbestämmandeprisetsgrunderna för

innebärunder Deteller ändrasinte växlatarifferna får att enresa.en
kombinationellertimtaxatillämpa kilometertaxa,taxiåkare måste aven

summatariffellervanligensistnämnda benämnsdessa. Den summataxa
taxiåkare.allasåoch tillämpas gott somav
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Tydlig information prissättningen skall lämnas. skall bl.a.Denom
väl synlig utanför fordonet på visst avstånd fordonetinne iett samtvara

från varje passagerarplats. vissa fordonPå saknas dock informationen,
eller den i fall inte synlig de ställenpå alla krävs.är vart som

problem prisinformationen fordonEtt del såär ärannat att en
rörig, har så liten eller på så otydlig det svårtsätt är ärtext annat att att
tillägna sig den. vanlige taxiresenären har ofta bilda sigDen svårt att en
uppfattning prisbilden. komplikationEn antalär att ett stort taxorom
används, högtrafikstaxa, lågtrafikstaxa, helgtaxa, storbilstaxa, tjej-t.ex.
taxa m.m.

överprissättning

Överprissättning kan ske olika föraren använderEttsätt. sätt är att
dyrare vad skulle ha i enlighet med prisinfor-än använtstaxaen som

mationen. så har skett ofta svårt för kunden,Att är avgöraatt som
vanligen inte insatt i och ofta befinner sig iär närmare taxesystemet en
situation där han har svårt snabbt sig i den krångliga prisin-sättaatt
formationen.

taxifordonetEtt exempel visserligen medär ärannat att utrustat en
prisinformation korrekt avspeglar det pris föraren sedan uttarsom som

prisinformationen varit bristfällig och svårbegripligsåatt attmen——
kunden ändå känt sig lurad han vid slut krävts på beloppnär ettresans

han bedömer oskäligt. har domstol bedömtsDettasom som av som en
form överprissättning Mål återkallelse trafiktillstånd; Kam-av om av

i Stockholm dom 1998-08-26, avd i mål 4608-1998, i7marrättens nr
mål 4598-1998 i mål 4672-1998.samtnr nr

tredje överprissättning föraren tillslut-Ett sätt är omvägatt tarav en
destinationen blivitså priset för blir högre vad det skulleänatt resan

han tagit den kan bero både bristandeDettavägen.närmasteom
lokalkännedom hos föraren eller medvetet valdpå Omomväg.en
kunden inte från trakten föraren tagithar han svårtär avgöraatt om en
längre resväg.

fenomen egentligen inte direkt överprissättningEtt ärsom en men-
kan till för vissa taxiföretagresenärerna ärstort attsom vara men -

ibland tillfalligtvis drastiskt höjer sina Så kan ske exempelvis vidtaxor.
efterfrågardå många taxi eller då andra kommunika-större evenemang

tioner inte i drift, under strejk.är som en
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Reklamationer3.1.4 m.m.

diskuterasbeställningscentraler ärfrågan attpåtalasNågot när omsom
taxifordonsvåra spåra. Derassådanutanförstårde åkare är attensom

kanefterhandkunden isådantutmärktainte sätt attettär vemuppge
taxi.med en Dettahan åktkunden endastmed. Oftaåkthan attvet

reklameraefterhand villikundför denproblemställer till resansom
skallhaninteeftersom hanbilennågot iglömt vet vartkanske hareller

fallkan i dessaKundenförfrågan.eller sinklagomålsittsig medvända
reklamations-eller AllmännaLänsstyrelsentillvända sighellerinte

sinriktaskallhanhan inteeftersommed framgångnämnden vet vem
mot.‘klagan

vilketför sigfår klarttydligtkunden intemednackdelEn attannan
taxiresanutförabehöverintetaxiförarenmedåkerbolag han är att
med honomvill åkakundenförsäkrar sighansådant attsätt attett om

Dedetta iförare/åkaredefinns system.gång. Det sattnågon sommer
samtidigtenskildvarjemöjligt påmycketsåförsöker tjäna resasom

ellerluradblirkundenmöjligt. Attlitetdem sådet kostar somsom
skallkundenförriskeneftersomrollingendem attmissnöjd spelar
dettaharSärskilt markantliten.taxijust derastilltillbaka ärkomma

farjeterminaler.ochtåg-vid flyg-,varitfenomen
eftertaxameterkvittolämnaskyldigataxiförareAlla ettattär en

kunnakundeninformation skullekvittotsochavslutad genomresa
efterintedockkunder frågarMångaåkt med.hanbolagspåra vilket

tillgänglig.informationdennaintedärförOfta har resenärenkvitto.

färjochtåg-Flyg-,3.1.5

särskiltvaritharföregåendedetiredovisatsharproblemDe som
ochstorstädernaidettagällerterminaler. Främstolikavidmarkanta

anländer.utländskaterminaler dit gästersärskilt vid
konkurrensengrunduppståkanordningenmedProblem av

till densigsökermångaberoendeförareellerolika bolag attmellan
oftadetsamtidigtterminal kan utgöra,marknadlukrativa somsom en

begränsatochfordonenställa ettför litetfinns attutrymmeett upp

ärende krävsskallreklamationsnämnden attettAllmänna taFör uppatt
näringsidkareoch attkonsument samtmellanförhållandetvisten enrör ett en

krnärvarande 250förvärdegräns,vissöverstigeromtvistade beloppetdet en
förföreliggerskälsärskildaeller attintresseprincipielltärendetinteom är av

handläggningskriftligendastförekommernämndenvärdegränsen.frångå Hos
intebevisningmuntligoch tas upp.
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rivalitet förarna emellan vissa hållkundunderlag. kan uppståDet -
mellan och det kan ocksåhar det förekommit slagsmål förare-t.o.m.

alltför påstridigt uppvaktadebesvärande för blirresenärer somvara
deras taxi.förare vill få dem åka med justattav som

från naturligtvis vidMöjligheten överpriser resenärer är storatt ta ut
tillvarken har aning hur långt detdär resande oftaterminaler, ären om

Tilleller prisbilden platsen. vissaden de skall färdas med taxinplats
dåligfrån utlandet harockså resandeterminaler kommer som en

förväntar sig inteoch landets taxisystem. Mångakännedom Sverigeom
inser därför inte priset kanhelt oreglerat ochpriset skall attatt vara

intetaxiföretagen. hellerväsentligt mellan de olika Detvariera högst är
vanligt prisetuppmärksammamindreovanligt änresenärer äratt

första lediga taxi.och därförefter tröttande tarresor
slutaförsökt lösa problementerminaler harVid flera attgenomman

utfallit välregel har dettabeställningscentralen Somolikaavtal med
väsentligt. Utredningen be-minskatproblemenoch har inneburit att

terminaler i avsnitttaxitrafik vidhandlar frågan om

Konkurrenslagstiftningen1

med vissa undantagkonkurrenslagen l993:20, KL,Enligt 6 § är --
syfte hindra, begränsade har tillföretag förbjudnaavtal mellan attom

ellermarknaden märkbartpåeller snedvrida konkurrensen sättett
med-efter ansökanKonkurrensverket kanresultat.de sådantettgerom

förfarandeförklaraellerfrån förbudet 8 § KLdela undantag att ett
icke-ingripandebesked 20 § KL.s.k.omfattas förbudet,inte ettav

för1993:2allmänna råd KKVFShar utfärdatKonkurrensverket att
faller utanförderas förfarandebedömaföretagen själva skall kunna om

förbudet.
beställningscentral kan falla underförSamarbete inom ramen en

omkringandelutvecklats såRättspraxis harförbudet i KL. att en
harmarknaden ofta kommunden relevanta35 ansettsprocent enav

detockså in,spelar emellertidAndra faktoreracceptabel. t.ex. omvara
konkurrensenbeställningscentralen såtillfinns konkurrenterstarka att
ochintressespel konsumentensväsentligeninte nyttasätts samt avur

införapraxisbefästaförslagsamarbetet. Ett att ettatt genomom
detaxiföretagsamverkan mellanförbudet förgruppundantag från om

närvarande inombereds förmarknaden,högstför 35 procent avsvarar
1998:72.konkurrenslagen, Dsföretag ochSmåNäringsdepartementet

konkurrensreglemafalli vissataxinäringens sida upplevsFrån som
samarbete,ofta beroendelandsbygdenproblem. På ärett stort avman

lämnakunnaservicenivå, dels förupprätthålla vissfördels attatt en
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Marknaden inomsamhällsbetaldaanbudkonkurrenskraftiga resor.
platsdet finnsalltid sådock intetrafikområdetdet naturliga attär stor

tvingas drabärkraftig enhetenheter. Omslagkraftigaför flera neren
kan drivasinteverksamhetenrisk forfinns detverksamhetsin attstor

Även konkurrensreglema.medproblemharividare. tätorterstörre man
hållakanskeaffärsverksamhet kandriveneffektivtGenom manen
frånEfterfrågan pågod.servicensamtidigtpriserna är resorsomnere

tillsin lederistiger. Dettalönsamhetencentral ökar och attsådan turen
behovocksåcentralen harochcentralensig tillåkare söker ettfler av

konkur-efterfrågan. Attkundernasförverksamhetenutöka mötaattatt
beställningscentralföromöjliggörfall attsådantrensreglema i ett en

därförupplevercentralen. Maninegativt för åkarna attväxa är
sighållainte fåreftersomfacto blirservice deCentralens sämre, man

efterfrågan. Dettaförbehövsfordonspark mötamed så attstor somen
kunderna.nackdel förframhållitshar ävenensom

upphandlingenoffentligadenBrister i3.1.7

upphand-offentligai denbristerklagas detsidabranschensFrån
bristandeupphandlingen harsköterdelingen. Det nämns att som

lågtBakomanbuden.till prisetenbartoch de ettkompetens att ser
sig.döljaallehanda fuskkanföretag/beställningscentralfrånpris ett

dålig.förupplevsanbudsgivamaKontrollen somav
upphandlandedenvidarepekarsidabranschensFrån attman

mindregäller detSärskiltställning.starkmycketofta harenheten en
beroendeheltfortlevnadsinför atttaxiföretag ärdär många avorter,

fall kanvissasamhällsbetalda nästanIförkontrakterhålla manresor.
iupphandlande enhetendenköparmonopol där stortala ettom
tillledafall kani vissavilketvillkoren,dikterautsträckning kan en

Å detsidan harandrataxiföretagaren.förlönsamhetdåligmycket
elleranbudsgivare,blivitlandstingochförekommit kommuner utanatt

välja på. Enanbudfördelaktigamindrehaft fåtalendast att avett
definnerföretag/beställningscentraler intevissakanorsakerna attvara

sighellrelönandetillräckligtsamhällsbetalda tarutan meranresorna
företagskontrakt.lukrativa

landstingochkommunernackdel tardetIbland upplevs attsom en
taxi-anbudsgivandedetiintressealltförelleralltför litet- stort om-

allmänheten. Iförservicetillhandahålla ettkommerföretaget attäven
upphandlingfastdockslogs detRegeringsrättenfrån atträttsfall av

taxiservice,allmänkrav påmedfår förenasfärdtjänsttransporter ett
ipreciserasmöjligt måsteså långtanbudsförfråganikravetattmen

vilka ekono-för sigklartfåranbudsgivamasåekonomiska atttermer
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miska åtaganden i detta hänseende beställaren kräver för att ettsom
anbud skall komma Regeringsrättens dom den december30att antas

i1996 mål 4860-4864-1995.nr
Bestämmelserna offentlig upphandling har i fleraöversettsom

sammanhang. Som exempel kan Riksdagens revisorersnämnas rapport
Effektivare kontroll vid offentlig upphandling, RRV 1996:74, ävensom
behandlats Finansutskottet bet. 1998/99:FIU17 Bransch-samtav
saneringsutredningens betänkande SOU 1997:111, ff. Vidare har515s.
regeringen tillsatt utredning med uppgift vissa frågoröveratten se

Ävenoffentligangående upphandling dir. 1998:58. inom EU pågår ett
omfattande arbete med upphandlingsfrågor. sammanhangetI kan också

regeringen under år inrättade1998 Rådet för konkurrensnämnas påatt
lika villkor mellan offentlig och privat sektor, där näringslivet,
kommuner och landsting ingår. Rådets uppgift behandla enskildaär att
klagomål konkurrenssnedvridningar och försöka nåattom en samsyn

de långsiktiga spelreglerna.om

Kontroll och tillsyn3.1.8

Alla såväl verksamma inom branschen vid myndigheter-som synes-
det brister i kontrollen från myndigheternas sida.överens attvara om

Exempel nämnts är:som
bristande informationsutbyte eller samverkan mellan myndigheter,-
dålig uppföljning sådan information finns tillgänglig förav som en-
myndighet,
snedprioritering trafik- och taxiärenden hos myndigheterna,av-
bristande kunskaper handläggningen och betydelsen ärendenaom av-
hos den personal handhar trafik- och taxiärenden,som
lång tid från upptäckt till åtgärd,-
komplicerade bevisfrågor,-
hinder för utbyte information mellan myndigheterna grundav av-
sekretess och
låg upptäcktsrisk på grund och personalbrist hosav resurs--
myndigheterna.
Som tidigare har frågan tillsyn vidbehandlatsnämnts ett stortom

antal tillfällen avsnitt avsnitt och avsnitt redogörsse 2.2.3. I 2.3.9 7
för dagens tillsyn.
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Svarttaxi3.1

taxisammanhangyrkesmässig trafik iolaga ärbenämningvanligEn
bluffbilsverksamhetenellerSvarttaxiverksamhetensvarttaxi. som-

utbredd itidigarekalla det-föredrarTaxiförbundetSvenska att var
svarttaximinskade förekomstenavregleringen väsentlandet. Efter av

förmarknadentaxifordon så godtillgångenligt. Dels attvar
deloch fickdels sökteförsvann,hållsvarttaxi många en av

har förekomstenårentrafiktillstånd. Desvarttaxiförama senaste av
bedömdeoch 1997Under åren 1996ökat.svarttaxiverksamhet ånyo

svarttaxiverksamhetlandetipolismyndigheterna80 attprocent av
1997:63.Vägverketsförekom rapport

alltframförsvarttaxiverksamhetensamhället ettFör utgör
olämpligaparkerade påoftastårfordonenordningsproblem t.ex.

medresandet skereftersomutsatthetställen och för resenären enen
frånkontrollhelstunder någonstårinteokänd somperson som

illojaltocksåsvarttaxitaxibranschensida.samhällets För utgör ett
skatteintäkter.mistesamhället gårochkonkurrenshot om

med problemet,itugäller ärdetsvårigheten,Den när att tastörsta
dokumen-spaning ochomfattandekrävsbevissvårighetema. Det en

trafik.yrkesmässig Iolagasigdetvisatering för kunna rörattatt om
frågamed dennajobbat aktivtdock polisenharexempelvis Göteborg

fall.i fleraframgångsrikoch varit
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fråninformationTömning4 av

taxametem

1 Taxametem

skallAlla taxifordoncentral betydelse i taxitrañken.Taxametem är av
medgesundantag från detta krav kanutrustade med taxametervara en

Vägverkets föreskrifter VVFSfinns synnerliga skäl.det Iom
uppgifter hurtaxitrafik finns det detaljerade1997:190 enomom

konstruerad för bli typgodkänd.skall atttaxameter vara
och fordonet.finns lagrat uppgifter taxiföretagetI taxametem om

pris, förare, tid ochköruppdrag registreras uppgifterUnder om
kostnaden förtariff används och den slutligavägsträcka, vilken som

försedd med ackumulerandeskallköruppdraget. Taxametern även vara
sträckatotala körsträcka, denregister för uppgifter taxifordonetsom

fordonetframförts i taxitrafik och den sträckafordonet somsom
skall också framgåframförts köruppdrag i taxitrañk. registretunder Av

totalt.köruppdrag det belopp körtsdet totala antalet samt som
skallfår inte avstängd. VidareUnder körpass taxametemett vara

fast prisslås för registrering köruppdrag-den alltid på ävenett omav
kvittoEfter varje köruppdrag skall skrivaavtalats. ut etttaxametem

uppgiftereller följesedel. Kvittot skall, detaljeradeutöver omen
uppgifter taxiföretaget, föraren och fordonet.innehållaäven omresan,

Efter skall skriva körpass-varje avslutat körpass taxametem ut en
köruppdraginnehållande bl.a. specifika uppgifter varjerapport, om
skallunder körpasset. Kvitton/följesedlar och körpassrapporter vara

löpnumrerade. Uppgifterna skall kunna överföras till admini-ett annat
strativt datasystem.
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Varför sker tömning dag4.2 i

minneskapacitet begränsad och den måste därförTaxameterns är
regelbundet den lagrade informationen. Vanligen används dettömas
tömda materialet underlag för fakturering och bokföring. kanDetsom

uppföljning trafiken, statistikockså användas för Iav m.m.
uppgifterna i bland i klagomålshan-beställningscentraler används

kreditkömingar han inte hellerteringen. åkare inte har några ochOm en
informationen fråntillhör någon beställningscentral har nyttasom av

Oftasällan någon anledning materialet.har hantaxametem att spara
s.k. slask-tömning.raderas då informationen efter tömningen

beställningscentraler, servicebolag,Tömning sker i dag till t.ex.
redovisningsbyråer, taxametertillverkare, branschorganisationer eller

själva,serviceverkstäder. förekommer också åkareDet tömmersom
oftadet inte fullt så vanligt eftersom tömningsprogram äräven ärom

relativt dyra.

överföra informationenOlika4.3 sätt att

för föra informationen frånfinns olikaDet över taxametemsystem att
lufttömning,till administrativa s.k. tömning via tele-det datasystemet;

fonmodem eller tömning minneskassett direkt till tömningsdatom.av
Lufttömning eller egentligen tömning via radiolänk- innebär att-

informationen kontinuerligt överförs till tömningsdatom. Systemet
förutsätter radiolänkar inom trafikeringsområdethar antalatt ettman
vilket relativt investeringar. Därför används det normaltkräver stora

centralerendast i beställningscentraler. också inom sådanaDetstörre är
verksamhethar kunna följa taxifordonensstörst nytta attsom avman

tömning skall ske krävs fordonet befinner sigkontinuerligt. För attatt
inom radiosystemets täckningsområde. inte fallet lagrasOm så är
informationen i för föras fordonet åter kommeröver närtaxametem att

i täckningsområdet. Eftersom minneskapacitet ärtaxametems
begränsad fordonet kan föras i taxitrafik underinnebär det inteatt en
alltför utanför trafikområdet/täckningsområdet.lång tid

Tömning via telefonmodem innebär ansluteratt taxametemsman
minnesenhet till tömningdatorn modem och för denöverettgenom

telefonnätet. fördelenlagrade informationen via Systemet har den att
det finns geografiska begränsningar beträffande avståndetinte några
mellan och tömningsdator. också relativt billigtDet ärtaxameter ett

och lämpar sig därför väl för mindre beställningscentraler ellersystem
friåkare.
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vissa lagras informationen iI minneskassetttaxametrar en som
åkaren och direkt till tömningsdatom. Syste-tömmertar taxametemur

kräver har alltföråkaren inte långt till tömningsdatom.met att

4.4 informationen hand efterHur tas om

tömning

information kommer från fallDen rådatan i vissaärtaxametemsom - -
krypterad då ha tillgång tilloch måste särskild krypterings-man en
nyckel för kunna datan. elektroniskläsa Också medatt system

Ävensignering förekommer. rådatan inte krypterad måsteär manom
för skallregel bearbeta den den skall bli läsbar och för denatt attsom

förkunna användas fakturering m.m.
fall, särskilt beställningscentralI många är mottagare avom en

informationen, lagras bl.a. rådatan redan i dag. Motiven för detta kan
vill kunna följa trafikens utveckling tiden,överatt servavara man

klagomål.kunder eller åkare med uppgifter i efterhand eller följa upp
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Beställningscentraler5

Historik5.1

Beställningscentralemas framväxt5.1.1

slutet 1800-talet uppstod behovMot ett ett gemensamtav organ somav
företrädde taxiföretagama, dels till den fackföreningmotpart somsom
droskkuskama bildade i maj dels grund tidens1899, av

kommunikationerna. resulteraderevolutionerade utveckling inom Detta
medförde förekomstenbildandet trafikföreningar. Efter handi avav

kunde kostnaderna iföreningar rationaliseringsvinster, exempelvis
inköpverksamheten minskas gemensamma m.m.genom

telekommunikationsområdet fick före-utveckling inomGenom
uppgift, nämligen ochningarna ytterligare viktig att ta emoten

kundeförmedla köruppdrag beställdes telefon. Redan år 1893som per
Åkarelaget tvåtelefonera efter droska. enStockholmarna Norra aven

Telegraf-åkarelag och Södra i Stockholm och KungligaNorra- -
placeradeingått avtal fyra stycken telefonstationerverket hade då om

Östermalmstorg.vid Brunkebergstorg, Grand Hotel, ochMyntgatan
telefonera för fåTill dessa stationer kunde allmänheten själv att en

droska.
inrättades iförsta beställningscentralen i egentlig meningDen

den s.k. DroskstationenStockholm den februari15 1901. Det somvar
Centraltelefonstationen förbundensköttes Telegrafverket. varav

och hela anknytningar till auto-fem direkta ledningar 38genom
droskstationer. Under första halvanmatiska telefoner på respektive -

Droskstationen och utvidgadebyggde Telegrafverketär 1924 omav
från defungerade så beställningsledningamaden. växelnDen attnya

olika eller telefonstationema multipliceradetaxistolpama genomvar
telefonistbesvaras vilken ledigborden. På så kundesätt ett anrop av

dentelefonisten fått beställning kunde hon väljahelst. När ensom
ochbeställaren, ringa stationen vidare-station närmastsom var upp

beställning. Framför sig hade telefonistemabefordra kundens storen
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med små skyltartelefonstationerna markeradekarta staden däröver var
bil inne.där fanns någonför markerakunde belysas att omsom

hanmarkeringspropptaxichaufför iSkyltarna lyste närsatte enom en
första växel itelefonstation. Taxiskommit fram till egnaen -

Stockholm i bruk år 1937.togs
inleddes underdirigeringen bilareffektivisering ibetydandeEn av

förses med radio-taxibilama börjadehälften 1950-talet dåförsta av
behövauppdragdärmed kundekommunikation och utan attta emot
blevbeställningscentralenviktig uppgift förtaxistolpen.uppsöka En att

tillräckligtdygnet fannsför det under helaplanera för och ettattsvara
bilar i trafik.antal

Sverige.växlarna tillde första datoriserade1980-talet komUnder
och alltmerframåt, med bättrehärefter gått rasktUtvecklingen har

medbeställningscentralerarbetar fleradagutvecklade I attt.ex.system.
fleramöjligt skötaocksåsatellitnavigerade Detinföra är attsystem.

och växel.beställningsservice icentralers sammaen
taxinäringensupphörde vidbehovsprövningenmedochI att
och betydelsebeställningscentralens rollharavreglering år 1990 även

beställningscentralen ochdetvanligtförändrats. Det ärär attnumera
egentliga affars-bedriver dentillståndshavareninte anslutnaden som

anslutnautförs dede tjänstermarknadsförverksamheten, dvs. avsom
andralandsting ochmed kommuner,ingår avtalmedlemmarna samt

storlekersättningens Entransportuppdrag,kunderstörre m.m.om
fordon för direktockså juridiskbeställningscentral kan ägapersonsom

tidtrafiktillstånd. Underinnehaoch därförtrañkutövning även senare
Exempelvis före-etablerats.beställningscentralerhar andra typer av

taxibranschenägarintressen idirektai dag centralerkommer utan --
och dirige-televäxel-, boknings-erbjuderkommersiell basispåsom

beställningscentralsådanenskilda taxiåkerier. Entillringstjänster tar
förmedlade trafiken.för densigvanligen inte på något ansvar

Lagstiftning5.1.2

tillstånds-ursprungligen dengälldeyrkestrafrklagEnligt års1979 att
måste anslutatillståndshavarelänsstyrelsen fick bestämmagivande att

hadelänsstyrelsen ochgodkäntssådan föreningsig till somavsomen
handeller habeställningskontorsyfte hållatill att gemensammaom

trafiken.i frågauppgifter i övrigt om
slopades kravetoktoberlagändring den 19801Genom atten

föreningsform.ioch förvaltasskulle drivasbeställningscentralen
ibeställningscentral drivasFortsättningsvis fick således annanen

obliga-det principSamtidigt blev iaktiebolag.företagsfonn, t.ex. som



1999:60 Beställningscentraler 63

toriskt för taxiåkare anslutna till beställningscentralatt vara en som var
för eller flera trafikområden. förelågEndast detettgemensam om

särskilda skäl kunde länsstyrelsen medge undantag från denna skyl-
dighet. ordning kom gälla fram till avregleringenDenna att av

ljulitaxinäringen 1990.
införa krav obligatorisk tillFrågan ånyo på anslutningattom

härefterbeställningscentral har behandlats i flera sammanhang, men
har hittills avvisats lagstiftaren.av

yrkestrafikutredning frågan inte1995 års ansåg sigtog upp men
beredda föreslå återinförande obligatorisk anslutning tillatt ett av
beställningscentral för taxi SOU 1996:93, och 318. sina317 I över-s.

följande.väganden anför års yrkestrafikutredning1995

Efter avregleringen från många håll förts fram krav på obligatoriskhar
beställningscentral förutsättning för fåanslutning till atten som

tillstånd till taxitrafik. Förespråkama härför därigenomattmenar man
skulle undanröja många de negativa effekter uppstått inomsomav

ökade möjligheter vid behovnäringen. Bl.a. skulle taxiresenären attges
eller enskilde föraren efterkomma i kontakt med taxiföretaget den

Ävenfärden. det gäller samhällets möjligheter tillsynutöva övernär att
fördelar, enligt beställningscentralemas tillskyn-näringen skulle klara

dare, stå vinna.att
obligatorium talar emellertid rad faktorer. BestämmelserMot ett en

till beställningscentral skulle få skildaobligatorisk anslutningom en
skillnaden ikonsekvenser för taxitrafiken i olika delar landet;av

landsbygd betydande.förhållandena i storstadsregionema Enärcontra
regional anpassning kravet skulle alltså nödvändig, med däravav vara
följande avgränsningsproblem. entydig definition begreppetEn av

lagstiftningen. Vidare skulle frågorbeställningscentral skulle krävas i
nämndamedlemskap, uteslutning behöva regleras. Num.m.om

medföra betydande byråkrati.förhållande skulle en
allt finns inomMycket den positiva utveckling i dag trotsav som

inom för de befintliga beställningscentralema.taxinäringen sker ramen
bör Svenska Taxiförbundets kvalitetsnonnersammanhangetI nämnas

för förbundets medlemmar ställergod taxitradition, uppom som
taxiföretags service knyter till delarför Normema stora annormer m.m.

till beställningscentrals organisation och uppgifter.en
betänkande iVi de förslag i övrigt lämnar i dettaattmenar som

utmärkning fordon, prisinfonna-fråga kapitalkrav, taxametrar,om av
tion, lokalkännedom för taxiförare bör goda förutsättningar förm.m. ge

branschen skall utvecklas tillfredsställande från såväl dessatt egen som
Därtill kommer de förslag tillkundernas och samhällets synpunkt.

näringenskärpningar i fråga bestämmelserna tillsyn överom somom
utbyggda och skärpta sanktioner. Vilägger fram förslagensamt om

nämnda åtgärderna kommer ökabedömer alla de attatt nu
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därföråtgärdernäringen och dessakonkurrensförutsättningama för att
innebär be-andra åtgärder vidtasutvärderas innanbör ochprövas som

ochsin struktur-uppbyggnadi företagenstydande ingrepp egen av
återinförandeföreslåbereddaVi således inteverksamhetsfonn. att ettär

taxi.beställningscentral föranslutning tillobligatoriskav

Yrkestrafikutredningsårsföljde på 1995propositiondenI som
grundfinnaskande problemanförde regeringenbetänkande att som

beställnings-tillobligatorisk anslutningfinns krav pådet inteatt enav
1997/98:63 101.analysfördjupad prop.genomgåcentral måste s.en

Följden blevmening.delade dennaoch riksdagenTrafikutskottet att
Taxiutredning tillsattes.1998 års

rörandesådana frågorlagstiftningen ochgenomgångEn närmare av
i bilagatidigare finnsbehandlatsbeställningscentraler harsom

Bestållningscentraler i dag5.2

beställningscentralVad5.2.1 är en

"beställningscentralBegreppet

beställnings-uppfattning vadviss allmänflesta harDe enomennog
givet.emellertid inte likasinStälls frågancentral är svaretspetsär.

utvecklats därhänbeställningsfunktionenteknik harMed dagens t.ex.
utmärkt skötadet gårväxelstationärkrävs någondet inte attutanatt en

hjälpmedtaxibilarna,från någonväxel direktmindre t.ex. avav
intetelefonnummerfastfinnasdet måste ärvidarekoppling. Att ett

redan i dagcentralersjälvklart många emotheller längre tar-
detheller gårvia Inte sägaInternet.beställningar attsätt,annat t.ex.

varierarstorlek dettavissskallbeställningscentralenatt vara av en -
kallarallmäntvi i dagcentralerde olikaväsentligt mellanhögst

beställningscentraler.
vaddefinitionvedertagen ärinte någonfinnsDet som enav

svårighetenpåsällan justinteoch det attbeställningscentral är
dåbeställningscentralvad stupatdefiniera är mansom manensom

till beställ-anslutningobligatoriskfråganbehandlattidigare har om
avtalsförhållanden,i olikasammanhang,vissaningscentral. I t.ex.som

Svenskafallet.enskildaför detdefinieratsbegreppethar dock
införaförsöketmedsambandidefinierade begreppetTaxiförbundet att

interde-denSlutligen harbeställningscentraler år 1992.auktoriserade
vissaoch 1998under år 1997partementala arbetsgrupp, utrettsom

till förord-förslagi sittområde, nyligenkonkurrenslagensfrågor på -
1993:20 förkonkurrenslagenenligt 17 § tran-gruppundantagning om
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sportörsavtal mellan taxiföretag vad de med begreppetangett avser-
Ds 1998:72.

Arlanda Remote Taxi Service AB definition stationärav en
beställningscentral"

Stationär beställningscentral har/är:
lokal med adress och bemannad anställd personal,äregen av-

för kundbesök varje vardag underöppen kontorstid, kl. 08-16 varvid-—
det skall finnas behörig personal kan reklamationer,mottagasom
fast telefonlinje där telefonsamtal från kunder hela dygnettar emotman-

personligt samtal eller vidarekoppling,genom
radio- och/eller dataförbindelse med varje bil ansluten till för-ärsom-
bindelsecentralen,
enskilda taxiföretag skall transportörsavtal anslutna tillgenom vara-
beställningscentralen.

Svenska Taxiförbundets definition begreppet beställningscentralav
i urkunden "Auktoriserad Taxi 1992

beställningscentralEn aktör på marknaden erbjuder kunderär en som
och kundgrupper varierat utbud Beställningscentralenett transporter.av
har alltid och där finns någon med hjälpöppet kommunika-som av
tionsutrustning utför fördelning till tillräckligt antaltransporter ettav
fordon. begreppetl öppet inryms vidarekoppling förekommakanatt
under viss del dygnet.av

auktorisationFör beställningscentral krävs centralen harattsom
minst fem taxifordon och centralen kan erbjuda tillatt transporter
privatkunder ytterligare kategori; företag eller kommuner ochsamt en
landsting. Beställningscentralen skulle vidare för prisin-attansvara
fonnation, beställningsfunktioner, service och eventuella reklamationer
sköts i enlighet med auktorisationens regler, beställningscentralenatt
och dess ingående taxiföretag har nödvändiga försäkringar, erlägger
skatter och avgifter förare och personal erhåller erforder-samt att annan
lig utbildning.

Arbetsgruppens bakom förslaget gruppundantag enligtom
konkurrenslagen definition beställningscentral Ds 1998:72av

Gemensam funktion beställningar och fördelartar emot transport-som
uppdrag utför sådan verksamhet har samband dänned.samt som

Trots det således inte klart definierat använder utredningen sigäratt
fortsättningsvis begreppet beställningscentral.av

3 19-0890Kunvänligarelaxi
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i praktikenBeställningscentraler

taxiåkerierkategorier:allmänt i tvåvanligendelasTaxiföretagen
enskildadvs.s.k. friåkare,beställningscentral ellertillanslutna

beställningscentral. Dettill någonanslutnaintetaxiutövare ärsom
löstmycketåkarenämligenmellanting,också ärförekommer ett som

endastfall beståi dessaväxel. Växeln kanformknutna till någon avav
bilarna påvidarekoppling når gatan.telefonnummerett genomsom

Även sköts växelnbeställningscentralermindre fasti sammansatta --
bilarna.från någonnattetid, direktvissa tider,ofta under t.ex. av

former.olika Dedag i mångaiBeställningscentraler förekommer
Fortfarandesjälva.taxiåkamadrivsbeställningscentralerallra flesta av

beställningscentraldriveråkaresammanslutningarfinns det somav
meddet dockVanligare harförening.ekonomiskförinom enramen

medfallaktiebolag- i vissaibeställningscentralenblivitåren äratt en
åkareeller fleramedandra fallitaxiföreningekonomisk ägare, ensom

aktiebolagtidigarevariant nämnts,delägare. En är, somsomannansom
friståendeerbjuderavgifttaxinäringeniintressen motutan enegna

transportförmedling beställ-servicefunktioner såsomvissaåkare t.ex.
fakturering Detupphandling,marknadsföring, etc.ningscentral,
olika formerna,desammansättningar t.ex.ocksåförekommer av

delsaktiebolagfriståendedelsbeställningscentraler ägs ettavsom
beställningarförmedlingscentralerliksomåkare, emottar mensom

Tågtaxi. Vidareochexempelvis Flyg-utföralåter andra transporterna
beställ-hartaxifordon,fleramedfinns det åkare, egensom enegna

åkareofta dessutombolagsformOberoende utanningscentral. ärav
beställningscentralentillanslutnaföretagetägareinflytande i genom

drivalandstingochkommunerSlutligen kantransportörsavtal. egna
samhällsbetalda Dedesamordnaförbeställningscentraler att resorna.

uttömmande.säkerligen intevarianternanämndahär är
olikasker flerabeställningscentral sätt.inomSamverkan en

använderochcentraleninompriserhållerRegelmässigt sammaman
framstårutåtsåoch logotypuniformer settatt som ent.ex. mansamma

företagsavtal skerochsamhällsbetaldaUpphandlingenenhet. resorav
taxiverksamheten.tillmaterialochliksom inköpgemensamt, varorav

kundfakturering,administration, samtofta vissskötsVidare t.ex.
beställ-Vissabeställningscentralen.förinommarknadsföring ramen

utrustadetömningscentraler, dvs. ärocksåfungerarningscentraler som
taxameterinformation.för tömning av
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5.2.2 Olika beställningscentraler

Allmänt

finnsDet inte någon vedertagen definition beställnings-sagtsom av en
central och därför heller inte tillförlitlignågon statistik antaletom
beställningscentraler i landet eller hur många taxiföretag ingår isom
sådana. uppgifter finnsDe bygger därför bedömningar frånsom
branschföreträdare.

Enligt Svenska Taxiförbundet finns det uppskattningsvis drygt
350 lokala beställningscentraler i landet. Majoriteten dessarunt om av

beställningscentraler för flertal samverkande åkerier.är Vissaett är
åkerier med växel. flera fall har dessaI viss begränsadegen en sam-
verkan med andra fristående åkerier. Enligt publicerats irapporten som

företagSmå och konkurrenslagen Ds beräknades1998:72 72 procent
företagen samverka beställningscentral medan övriga 28av genom pro-

således stod utanför sådan samverkan. Siffrorna gäller år 1996.cent

De största beställningscentralerna

Taxibranschen såväl i Sverige utomlands tradition lokaltär som av
förankrad. beställningscentralEn därför regel endast verksamär som
inom begränsat geografiskt område, vanligtvis i eller fåtalett etten
näraliggande kommuner. Av detta skäl återfinns de beställnings-största
centralerna i landets storstadsområden. Under år har emeller-tre senare
tid företagsgrupp, Taxi Kurir-gruppen, utökat sitt geografiska verk-en
samhetsområde till tio platser i landet.runt om

särdrag i mindreEtt och medelstora dominerasärannat att orter
taximarknaden ofta enda beställningscentral. landets drygtAvav en
270 kommuner har, enligt bedömning Svenska Taxiförbundeten av
våren 1997, omkring endast ledande beställningscentral.200 Kon-en
kurrensen betydligt i de och framför allt i deär större större orterna tre
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, har 3040,som ca
respektive 20 beställningscentraler.

finns beställningscentralerDet två förfogar eller fler500översom
fordon; Taxi Stockholm och Taxi Kurir i Stockholm. Taxi Göteborg
och Taxi 020 i Stockholm har fordon.500närmare

Rikstäckande beställningscentraler

finns fyra rikstäckandeDet taxikoncept: Taxi Kurir, Flygtaxi, Tågtaxi
och Företagstaxi. förfogar dock inte fordonDe övertre senare egna
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landet.beställningscentraler i Detmed lokalasamarbetar runtutan om
StockholmTaxibeställningscentralerlokalakan tilläggas störreatt som

beställningscentraler i andrasamverkar medoftaoch Taxi Göteborg
beträffande företagskunder.specielltlandet,delar av

medtaxiföretagriksomfattandelandets endaTaxi Kurir-gruppen är
Göteborg ochStockholm,verksamhet ibedriverfordon. Gruppenegna

i södrasjufranchise i ytterligareMalmö-Lund större ortersamt genom
Linköping,Karlstad,Jönköping,Eskilstuna,Sverigeoch mellersta

Taxiomfattade1998Västerås.och HöstenTrelleborgNorrköping,
skallår 2000Måletfordon.drygt 1200Kurir-gruppen är att man

Verksamheten ilandet.ifordon på 20förfoga 2 000 orter runtöver om
majoritetsägdaellerhel-Malmö skerGöteborg ochStockholm, genom

anslutnadär åkarna transportörerbeställningscentraler, utanär som
delägareåkare ocksåmindre antaldockStockholmdelägarskap i är ett

profilavtalverksamhetenbedrivsövrigai aktiebolaget. I orter genom
åkeri-lokalaochi Stockholm ABTaxi Kurirfranchise-basis mellanpå

Taxianvända sigdärmedåkeriema fårlokalaföretag. namnetDe av
ursprungliga ägande-behållit sinhartaxikoncept,Kurir och dess men

i GöteborgStockholmiTaxi Kurir-gruppenistruktur. samtFöretagen
Stockholm AB.Fågelviksgruppen imajoritetsägdaoch Malmö är av

Även verksamheten.iresebyråverksamhet ingårochbuss-
flygresenärer.med taxi förförmedlar marktransporterFlygtaxi AB

Sverigesoch allaplatserverksamhet 3 300harlygtaxi,F som
frågaPrecis itaxifordon.till 000har tillgång 9flygplatser, omsom

samåkning.Flygtaxi Denutnyttjar ärsamhällsbetalda transporter som
billigare.vis åkafår på såmed någonvillig dela taxi resenäratt annan

flygbil-med beställningeni sambandresebyrånbokasResorna av
tillFlygtaxibeställningscentral. ABFlygtaxis ägsjetten eller via egen

i sinAB,Svetax Investoch till 50SAS50 procentprocent somavav
ochbeställningscentralerlokalaTaxiförbundet,Svenskaägstur en-av

taxiåkerier.skilda
invol-Marketing ABSvetaxABSvetax Invest är även genom --

FöretagstaxiHelsingborg.iCenter ABverad i SupportFöretagstaxi
ochför företagtaxitransporterforrikstäckande koncepterbjuder ett

automatisktsombokningsnummermyndigheter gemensamtettgenom
beställningscentral ochanslutnatillkopplar kunden egetnärmast

FöretagstaxiTillkundfakturering.Företagstaxi sköterkontokort. även
har till-företagetanslutna ochbeställningscentralerlokala300är över

till Cab-anslutetFöretagstaxitaxifordon.till omkring 9 000 ärgång
beställningscentraler. Dennätverkinternationelltcharge ett somav-

och bliutomlandstaxikan åkaCabcharge kreditkortinnehar ävenett
i Sverige.Företagstaxifakturerad genom
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ågtaxiT förmedlar kompletteringstrafikAB för tågresenärer. Tågtaxi
har verksamhet i omkring 80 i Sverige. Upphandling taxi-orter av
tjänsterna har tidigare skötts lokalt, från och med 1999görsmen
centralt för hela landet. Taxiresan kan köpas i sambandresenärenav

Ävenmed tågbiljetten eller bokas hemifrån eller på tåget. Tågtaxi
utnyttjar samåkning på Flygtaxi.sättsamma som

Storstadsregionerna

Beställningscentraler iStockholmsområdet

StockholmsI län finns omkring beställningscentraler,40 de trevarav
Taxi Stockholm, Taxi 020 och Taxi Kurir tillsammansstörsta - -

förfogar drygt 2 700 fordon, vilket den57över motsvarar procent av
totala fordonsparken inom länet. de beställningscentralernaAv 40 är ett
tjugotal verksamma i främst Stockholms kranskommuner och tiotalett

inriktade på samhällstransporter eller andra specialområden.är
StockholmTaxi 15 00 00 Taxi StockholmAB den eko-är ett av

nomiska föreningen Taxi Trafikförening helägt dotterbolag. Före-upa
ningen har drygt anslutna åkerier1 000 med 600 fordon ochl 3 700
förare. Två de anslutna åkeriema har taxifordon medan20änav mer

har fordon.1-4 Enligt Taxi Stockholms beräkningar uppgårresten egna
marknadsandelen till drygt 30 Andelen företagskunder har denprocent.

tiden ökat markant medan andelen samhällsbetalda harsenaste resor
minskat. Taxi Stockholms verksamhet består i huvudsak i drift enav
beställningsväxel i trafikledning. Beställningsväxeln normaltsamt tar

22 000-27 000 samtal dygn och har 200 telefonisteremot per som
arbetar i skift. Som kan arbeta45 i växeln samtidigt.mest personer
Taxi Stockholm och lagrar rådata fråntar emot taxametrama som
överförs lufttömning.genom

Näst Taxi StockholmKurir AB ingår i Taxi Kurir-störst iär som
och omfattar åkerier med fordon465 740 och förare.1 700gruppen

Majoritetsägare Fågelviksgruppen i Stockholm andra del-AB. Deär
i huvudsak aktiva åkare. Beställningscentralen etableradesägarna är

redan år 1987 då åkare från Taxi Stockholm fick tillstånd atten grupp
driva beställningscentral vid sidan Taxi Stockholm. Taxi1en egen av
Kurir-gruppen i Stockholm ingår sedan år 1996 dotterbolagetäven

axi-Card StorstockholmT har s.k. minitaxikoncept,AB, medettsom ca
åkerier och 90-tal fordon30 Botkyrka Trafik med drygt 60ABett samt

åkerier och 90-tal fordon. Hela Taxi Kurir-gruppen i Storstockholmett
beräknas förfoga drygt fordon. Marknadsandelen900 iöver
Storstockholm enligt uppskattning, 17-18är, procent.egen
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desammanslagningbildades år 1993020 ABTaxi avengenom
Arlanda TaxiTaxi ABbeställningscentralema Sigtunaortenslokala

Beställ-Taxi.Solna-LidingöBerghamraväxeln ABoch Taxi Norr
taxifordon.med 250aktiva åkaredrygt 180ningscentralen ägs caav

del-inteåkare150anslutna ärfinns härutöverTill centralen somca
såledesharBeställningscentralenfordon.250och ägerägare casom

harTaxi 020förare.500 ävenoch drygt 1 ettfordontill 500tillgång ca
handikapp-småhar 85Specialbuss AB,dotterbolag, Taxi 020 som

enligtuppgår,taxiverksamhetenavseendeMarknadsandelenbussar.
för 50Företagskunder stårtill 18beräkningar, procent. pro-cacaegna

förprivatkunder 30ochfor 20samhällsbetalda procent cacent, caresor
viaköruppdragen gårOmkring 65verksamheten. procentprocent avav

tillöverförsfrånInformationenbeställningscentralen. taxametem cen-
Taxihostaxameterinformation lagrasAlllufttömning.tralen genom

020.
TransferStockholmbeställningscentralerregionala ärAndra större
TaxiRing ABfordon,Taxi AB 120Södertäljefordon,Taxi ca 200

TopcabfordonTaxi ca 100ABHaninge samtfordon, Tyresöca 120
fordon.ca 90

ABtaxiåkeriema Samtranssamhällsinriktade ärdeEtt större somav
ställning imarknadsledandemedStockholmtaxiåkeri iprivatägtär ett
främstKundkretsen utgörshandikapptransporter.skol- ochfråga avom

Ioch privatpersoner.företaglandsting,ochkommuner ävenstaten, men
personbilar. lrullstolsbussarbår- och250finns samtfordonsparken ca

dag.snitt utförs 2 000 persontransporter per

GöteborgsområdetBeställningscentraler i

beställningscentraler. DrygttrettiotalfinnsGöteborgsområdetI ett
Någraytterområden.regionensfrämst iverksammahälften dem ärav

sigprofilerarminitaxi-företag soms.k.beställningscentralema ärav
förekommerpriser.låga Detförhållandevisfordon ochsmågenom

egentligenåkare ärkonstellationer närmast attlösaockså några somav
dem harvissa gemensamtfriåkare, ettbetrakta även avomsom

telefonnummer.
EkonomiskGöteborgbeställningscentral Taxiledande ärGöteborgs

medföreningekonomiskdrivsTaxi Göteborg. Denförening av en
tillanslutnaåkaresamtliga ärmedlemmar. Nästanåkare320 somsom

före-ekonomiskai denmedlemmarocksåbeställningscentralen är
och 200fordon 1till 460har tillgångBeställningscentralenningen. ca

Taxi Göte-omkring 35GöteborgMarknadsandelen i procent.förare. är
verk-dragitharfordon,550förfogade tidigareborg över nermenca
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samheten med hänsyn till konkurrensreglema. Av verksamheten be-
räknas 45 samhällsbetalda 30 privatresorutgöraprocent procentresor,
och företagsresor.25 Uppskattningsvis 65 allaprocent procent av
köruppdrag går via beställningscentralen. All taxameterinformation
samlas för närvarande på minneskassett i hostaxametem tömsen som
centralen gång i veckan. Centralen och lagrar all information.en sparar
Taxi Göteborg kommer inom kort gå till trafiklednings-överatt ett nytt

Ävenbl.a. kommer innefatta lufttömning. häreftersystem attsom
kommer all information från lagras hos centralen.taxametrama att

En beställningscentral Taxi Kurir Göteborg AB,stor är iannan som
i början år 1997 dåvarande Taxikedjan i Göteborgövertog AB. Be-av
ställningscentralen helägt dotterbolag till Taxi Kurir i Stockholmär ett
AB med anslutna115 förfogar taxi-190transportörer överca som ca
fordon och förare. Beställningscentralen500 har kontrakt på samhälls-
betalda har såväl företags- privatkunder. olikaDesamt treresor som
formerna köruppdrag ungefär lika Taxi Kurir ocksåär stora.av svarar
för tågtaxi och ersättningstrafik till tågen. Majoriteten alla körupp-av
drag minst 80 går via beställningscentralen. Taxi Kurirprocent- -
använder sig telefontömning. Tömning till centralen två tillgörs treav
gånger vecka. All taxameterinformation lagras hos Taxi Kurir.per

Vip Taxi AB fristående beställningscentral har trettiotalär etten som
åkare anslutna till sig. Beställningscentralen har tillgång till totalt

fordon44 och förare.100 alla kömingar viaNästa går beställnings-ca
centralen. Företagskunder förstår 90 köruppdragen,över procent av
endast eller mindre privatkunder.5 Privatkundemautgörsprocent av
går därvid sällan via beställningscentralen plockas vid taxi-utan upp
stolpar i samband med taxin står där i Företagskund.påväntanatt en

Askim/Särö Taxi AB fem åkare alla nyttjar beställnings-ägs av som
centralen. Härutöver finns tiotal åkare anslutna till centralenärett som

tranportörsavtal. Askim/Särö Taxi har tillgång till fordon27 ochgenom
förare.50-60 beställningscentralensAv kunder beräknas 50 procent

företagskunder, 8 samhällsbetalda ochärprocent reste-vara av resorna
rande del består privatkunder. Bolaget uppskattar omkringattav
80 köruppdragen går beställningscentralen.procent av genom

åkareLerums Taxi AB med fordon. Tillägs av en sex egna
beställningscentralen ytterligare tjugotal åkare anslutnaär ett genom
transportörsavtal. Beställningscentralen har tillgång till drygt 25 fordon
och förare.35 Taxi harLerums såväl samhällsbetalda uppdrag som
företagskunder och privatkunder. samhällsbetalda förDe resorna svarar
omkring 50 verksamheten. Majoriteten alla köruppdragprocent av av
går via beställningscentralen.

BeställningscentralMinitaxi GöteborgMBC har delägare,ABi tre
alla med åkerier verksamma inom beställningscentralen. Härut-egna
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tranportörsavtal.centralentillanslutnaåkareäröver genomsex
förare. Avfordon och 80tilltillgång 30harBeställningscentralen caca

privatkunder.ochföretagskunderkunderna 10-15 restenprocentär
allabudverksamhet. SåvissocksåBeställningscentralen har gott som

särskiltbeställningscentralen. Föramavia ärgårköruppdrag upp-
kunder frånplockamanade inte gatan.att upp

verksamheten.taxifordon itjugotalsjälvCab harMiljö ABMini ett
beställningscentralentillanslutnafem åkarefinns det ärHärutöver som

tilltillgångBeställningscentralen hartransportörsavtal. cagenom
beställ-viagårköruppdragenallra flestaförare. Defordon och 7025 ca

ningscentralen.

iMalmö-LundBeställningscentraler

andrafrånsigskilthar längeMalmö-Lund avsevärtTaximarknaden i
ochtaxiföretagmarknadsledandedet saknatsstäders dels attgenom
s.k.utgjortsfordonsparkendelbetydandedels att avavengenom
ochsammanslagningardocktid har detminitaxi. Under genomsenare -

i dagdet finnsbeställningscentraler ochbildats treuppköp större-
TS-Taxi.ochTaxi KurirSkåne,Taxiställning;ledandesådana med

antaletmedanMalmö-området,ibilarfanns 350avregleringenFöre nu
dehälften i någondrygtsamverkardessadet dubbla. Avär emot avupp

beställningscentralema.ledande
Cab isammanslagning CitybildadesSkåne ABTaxi avgenom en

fåtalåkare100-tal samtLund. BolagetTaxi ettMalmö och ägs ettav
förare.fordon och 350till 120och har tillgångåkareföre detta ca

företagskunder, 20-med 50-60fördelar sigVerksamheten procent
privatkunder.ochsamhällsbetalda resten25 procent resor
beställnings-förmedlaskörningamaOmkring 85 procent genomav

taxameterinformation till be-all sinSamtliga åkarecentralen. tömmer
kundfaktureringsköterdenna ochlagrarställningscentralen, m.m.som

inåkarna lämnartömningennärvarande sker taxa-För attgenom
kommerkortför tömning.centralen Inomminneskort till manmeterns

lufttömning.tilldock överatt
Taxiväxel 90 AB.bildats f.d.harMalmö-Lund ABTaxi Kurir i av

StockholmKurir i AB.Taxidotterbolag tillhelägtBolaget är ett
transportörsavtal.Åkarna beställningscentralentillanslutnaär genom

ochfordontill 110-120har tillgångBeställningscentralen ca
privatkunder. Be-företagskundersåvälCentralen harförare.300 som

special-andraochsamhällsbetaldautför ocksåställningscentralen resor
taxi-fordonsslagtill andratillgångvidare änCentralen hartransporter.

turistbussar.fordon, såsom
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tolv åkare ibildades år 1986ABTS-Taxi Transportservice av
novemberTaxi Royal Cab i 1998. Be-Malmö. TS-Taxi köpte ABupp

fordon och 250-300har åkare, 125ställningscentralen 110canu
Resterandedelägarna aktiva åkare.förare. Omkring 90 ärprocent av

slutat med sin verksamhet. Utöverdelägare f.d. åkareär som numera
endast anslutnaåkareaktieägarna finns det några är tran-genomsom

detmarknaden i Malmösportörsavtal. TS-Taxi har 75 närprocent av
samhällsbetaldabolagets del står desamhällsbetaldagäller Förresor.

företagskunder for 30-35verksamheten,för 50-60 procent avresorna
för Minstprivatkunder 90verksamheten och procentresten.procent av

beställningscentralen.köruppdragen viagårav
i Malmö tidigareandel taxifordonenEn är, nämnts,stor somav

fasta lågpriserfordon, ofta medMinitaxi kännetecknas småminitaxi. av
tillantingen anslutnastaden. Minibilarnainom centrala är en
beställ-ledandefinns i dagbeställningscentral eller friåkare. De tre

minitaxi ifinns detminitaxi. Sammanlagt 150-200ningscentraler for
Malmö.

områdenMindre tätbefolkade

Inledning

glesbygds-län med såvällän fårDalarnas tätorterettrepresentera som
fallet isäsongstrafik, liksommedfinns ocksåområden. ärHär orter

mindre isituationen iredovisar vi forGotlands län. Vidare ettorten
Vilhelmina.glesbygdsområde, nämligentypiskt

Dalarnas länBeställningscentraler i

varierandebeställningscentraler medDalarnas län finns 30-40l orga-
Taxibeställningscentralernisationsform. Vissa dem t.ex.är störreav -

fordon i taxi-med tjugoTaxi BorlängeLudvika, Taxi Falun och över
olika åkerier.antalaktiebolagsform ochtrafik vilka drivs i ägs ettav-

baraaktiebolag meddrivsbeställningscentralerfinns ocksåDet avsom
harfordon ochfleradär aktieägareneller två aktieägare äger egnaen

Andramed fordon.Koppartaxi i Falun 15anställda förare, t.ex. casom
växel.åkerier medenskilda mindrebeställningscentraler utgörs egenav

taxi-Företagsregister, 170under enligt SCB:sfanns det 1997,Totalt
tillanslutnai Dalarnadel taxiföretageni länet.företag En ärstor av

servicebolagadministrativtvilketDalarna ServiceTaxi AB, är ett som
Fakturerings-marknadsföring.teknik ochfakturering,sköter tömning,

i defrån taxifordonentelefonnätetmodernunderlaget överförs via över
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olika beställningscentralema till Taxi Dalarna fakturerar varjesom
kund gång månad. Taxi Dalarna lagrar rådata från taxametrarna.en per

Dalarnas län finnsI områden med typisk säsongsverksamhet,ett par
exempelvis områdena vid Sälen och Idre. Sälen finns Taxi Sälen,I ett
åkareägt aktiebolag förfogar 18 fordon. Vintertid det hög-över ärsom

i Sälen och då rullar alla fordonen i så utsträckningsäsong stor som
möjligt. Sommartid finns det knappt underlag för ha for-4-5änatt mer
don i trafik och under juni-augusti, då skolorna stängda, efter-är är
frågan mindre. innebärDet inte kan ha förare anställdaännu att man
året Enligt uppgift det svårt rekrytera säsongsanställdärrunt. att
personal. Taxi Sälen vidare det ovanligt det kommeräratt attuppger
åkare från andra i landet för driva taxiverksamhet i Sälenorter att
vintertid. Vid i efterfrågan hjälper i stället åkare från andratoppar när-
liggande beställningscentraler till i området. beställ-En annan-
ningscentral i Sälenområdet Sälen Taxi, enskild firma medär ärsom en
anslutna Beställningscentralen hade vinterhalvårettransportören
1998/99 tillgång till fordon. förekommer16 Sommartid mycket liten
verksamhet i bolaget.

Beställningscentraler Gotlands läni

På Gotland råder liksom i Sälen lite speciella förhållanden. Som-- -
martid besöks mängder med turister och många privatpersonerön av
åker taxi. Vintertid däremot det svårt för taxiföretag klara sigär ett att

inte det utför samhällsbetalda Konkurrensen de samhälls-om resor. om
betalda har de åren stått mellan två beställnings-senasteresorna
centraler, Taxi Gotland och f.d.AB Gute Taxi Vid denAB. senaste
upphandlingen erhöll Taxi Gotland alla samhällsbetaldaAB resor
utom skolskjuts, upphandlas regionalt. Gute Taxi dess-AB,som som
förinnan hade de samhällsbetalda blivithar sedan medresorna, man av
dessa drastisktminskat i storlek.

Beställningscentralema har ibland tagit in åkare från fastlandet i sina
centraler sommartid. Vanligast dock fastlandsåkarna kommerär att

till Gotland och kör taxi anslutna till någon central.över utan att vara
Under kom emellertid inga fastlandsåkare,1998 nästansommaren var-
för det brist taxifordon. harpå Gotland alltså behov tillskottettvar av

fordon under för klara turistanstormningen.attav sommaren
GotlandTaxi AB 38 aktiva åkare. Vidare fem åkareägs ärav an-

slutna transportörsavtal. Beställningscentralen har tillgång tillgenom
45 bilar och drygt förare.60 Samhällsbetalda står för 60-70resor pro-

verksamheten, privat- flygtaxioch för vardera10-15cent procentav
och företagskunder för Vintertid går majoriteten5 procent.ca av
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beställningscentralen, medan andelen lägreköruppdragen ärgenom
sommartid.

slogekonomiska Föreningen Visbyoch den Din TaxiGute Taxi AB
skalljanuari Taxibeställningscentral i 1999. Gute ABsig isamman en

och sköta beställningscen-Ekonomiskombildas till Gute Taxi Förening
till-bli medlemmar, medTaxi kommer därvid åkaretralen. 8I Gute att

ekonomiskaförare. Din Taxi Visbystaxifordon ochgång till 1515 ca
fö-taxifordon och har 15förening består två 5äger capersoner somav

Din Taxi Visbyfordonen minitaxi.3 är, transportörer,är somrare. av
beställningscentral.anslutna till TaxisGute

VilhelminaBeställningscentraler i

flesta dem åkare. Ihar fem delägare, deVilhelmina ABTaxi ävenav
delägare medMalgoviks har tvåföretaget finns taxifordon. Taxi ABtre

linjetrafikoch kör dessa i såvälhar bussarbilar. Företagen äventre som
be-turisttrafik. båda bolagen harbeställnings- och De en gemensam

tele-fungerar så harställningscentral. Växeln gemensamtatt ettman
trafik för till-till de fordon ifonnummer vidarekopplas ärut somsom

finns alltså inte. Vilhelminastationär beställningscentralfället. Någon
vecka. Vilhel-beställningsjourTaxi och Malgoviks Taxi har varannan

fordonmedde fordonen, fyra åkaremina Taxi har, utöver tre sexegna
så-beställningscentralen. Beställningscentralen haranslutna tillärsom

Beställningscentralen har tömnings-taxifordon.ledes tillgång till tolv
tillsamhällsbetalda uppgårtolv fordonen. Andelenservice för alla resor

ochprivatkunder tillandelen 1drygt 95 ärprocent restenprocent, ca
företagskömingar.gods- och budservice samt

beställningscentralerAuktoriserade5.3

försöksverksamhetTaxiförbundetsSvenska5.3. 1

beställningscentralerauktoriserademed

beställningscentralerauktoriseradeVad var

Taxiförbundet försökSvenskagjordeUnder åren 1992-1993 attett
beställningscentraler. Verksam-med auktoriseradeinföra systemett

ochför beställningerbjudaskunderna skullehetsidén ett systemattvar
Beställ-kvalitet och säkerhet.med högutförande taxitransporterav

affärsmässigdraskulle kunnamed höga kvalitetskravningscentraler
kvalitetsstämpel. Aukto-samlandesig underprofileraattnytta enav
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risationen skulle budskap till taximarknaden och kundernaett omvara
affärsregler,den auktoriserade beställningscentralen tillämpadeatt re-
Svenska Taxi-klamationssystem inomm.m. som var gemensamma

förbundet, dvs. upprätthöll viss minimistandard.en
beställ-Auktorisationen skulle bygga avtalsförhållande mellanett

ningscentralen och Svenska Taxiförbundet. Auktorisationen kunde om-
fatta beställningscentraler medlemmar i förbundet. Auktorisa-som var
tionen Svenska Taxiförbundet, förbundskansliskulle av vars varges
beslutande efter yttrande från respektive distriktsstyrelse. Auktorisa-
tionen gälla tills vidare, kunde vid upprepadeavsedd attvar men -
anmärkningar eller allvarligt brott auktorisationens regler dras inmot ~

kunde förbundetbeslut förbundsstyrelsen. Vid mindre bristergenom av
sidarikta anmärkning centralen. Beställningscentralen kunde å sinmot

förhållandet uppsägningstid månad.och hadesäga en enupp
beställningscentral auktoriserats skulle visas utmärk-Att en genom

ning taxifordon marknadsföring och information i media ochpå samt
trycksaker.

påKraven auktoriserad beställningscentralen

beställningscentralen, för erhålla auktorisation, bl.a.:Kraven på att var
alltid hålla öppet,att-
ha bemannad central åtminstone dagtid,att en-
ha varierat utbud taxitransporter, dvs. erbjudandeatt ett tran-av av-

till privatpersoner ytterligare kategori; företag ellersporter samt en
landsting och kommuner,

kunna de vanligaste kreditkorten,att ta emot-
med tillräckligt antal fordon- minst fem för upprätt-att attoperera- -

marknadsförings-hålla god service inom sitt huvudsakliga ochen
serviceområde,

utbilda sin personal i lokalkännedom, serviceanda, åtagandet.ex.att-
och skyldigheter, bestämmelser,rättsliga

fullgöra sina skyldigheter det allmänna betala skattert.ex.-att mot
och avgifter,

inneha gällande företagsförsäkring,att-
ha väl fungerande klagomålshantering,att en-
upprätthålla god service i form bl.a. uppträdandeatt gott samtaven-

välskötta och trafiksäkra bilar.
Beställningscentralen ansvarade Svenska Taxiförbundetgentemot

för upprätthölls Beställningscentralenkraven kunderna.att gentemot
därför i sina transportörsavtal klausul bandmåste ha även tran-en som

ha sanktionsmöjlighetersportörema transportörema.samt mot
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systemetVarför genomfördes inte

detill inte kom slå igenomanledningenFrämsta att attatt systemet var
då inteinte deltog. Taxi Kurirbeställningscentralema ännustörsta var

beställningscentralTaxiförbundet och landetsmedlem i Svenska största
utanför projektet.valde ställa sig Förutsätt-Taxi Stockholm att— —

beställningscentraler förföll där-med auktoriseradeningarna för idén
Taxiförbundetstället utarbetade Svenskaoch avslutades årmed 1995. I

Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormernormsamling kallad omen
Taxiförbundet innebärtaxitradition. Medlemskapet i Svenskagod ett

motgod taxi-kvalitetsnormer. bryteråtagande följa dessa Denatt som
tradition kan uteslutas förbundet.ur

ZeelandBeställningscentraler i Nya5.3.2

Allmänt

taximarknad Vid avregleringenZeeland avreglerade sin år 1989.Nya
till-Sverige- kravet på alla åkare skallbehöll i till i attmotsatsman -
villebeställningscentral. anledning till dettahöra En att manvaren

dygnetfanns taxifordon tillgängliga Etttillförsäkra sig detatt runt.om
till-samhällets bristande förskäl, vägdeannat tungt, var resursersom

sköt-del för åkarnasmarknaden. läggaAtt stor ansvareten avsynen av
beställ-härefter kontrollera dessabeställningscentralen ochsamhet på

kontrol-mindre resurskrävandeningscentraler nämligenansågs än att
signaler från andraSlutligen hade fåttlera varje enskild åkare. man
tillhöra beställ-slopandet kravet påländer, USA, där attt.ex. enav

ningscentral negativa effekter.gett
för taxi Zeeland och ifinns redogörelse ibilaga NyaI 3 närmareen

lagstift-Services Licensing denbilaga utdrag ActTransport4 ett ur -
ning reglerar taxiverksamheten.som

Tillståndspliktiga beställningscentraler

tillstånd frånbeställningscentral i Zeeland krävsfå driva NyaFör att en
friståendeSafety Authority LTSA. LTSALand Transport är en

utfärdaruppgift främja säkra landtransporter. LTSAmyndighet med att
övervakar dessasäkerhetsföreskrifter för bl.a. taxibranschen och att

beställningscentraler, åkare ochtillståndsmyndighet förföljs. LTSA är
regionkontorbranschen. har sjuförare tillsynen LTSAöverutövarsamt

tillståndsgivning och tillsyn.landet står föriruntom som
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För få tillstånd driva beställningscentral eller taxiorganisa-att att en
tion, det kallas i Nya Zeeland krävs beställningscentralen:attsom

Upprätthåller dygnet-runt-service inteom den lokala myndigheten-
medgett undantag från detta krav. Beställningscentralen ansvarar
därvid för arbetspass schemaläggs enligt lagstiftningen rörandeatt
arbets- och vilotider.

fungerande kommunikationssystem.Har ett-
Har stadgar centralen kontroll sina medlemmar.översom ger-
Beställningscentralen för åkare och förare lever tillattansvarar upp
de krav finns beträffande fordon, uppträdande kundermotsom m.m.

fungerandeHar klagomålshanteringssystem.ett-
Anger inom vilket geografiskt område den kommer att operera.-
Beställningscentralen därvid för förarna upprätthållerattansvarar
god lokalkännedom inom detta område.
Ansvarar för förarna behärskar det engelska språket.att-
kravEtt vidare alla i ansvarig ställning skall lämp-är att personer vara

liga handha verksamheten, dvs. ha nödvändiga kunskaper och haatt ett
anseende alltså inte straffade e.d..gott vara

Ansvaret för de enskilda åkarna och dess förare sköter sig vilaratt
alltså beställningscentralema.på beställningscentralDen åkarevars
missköter sig kan förlängningeni mista sitt tillstånd den inte itutarom
med problemet. Beställningscentralen skall föra register överett samt-
liga åkare, förare och fordon. Centralen skall också föra registerett

alla klagomål kommit och i registret anteckna vilka åtgär-över som
der vidtagits med anledning detta. LTSA baserar i utsträck-storsom av
ning sin tillsyn på förekomsten klagomål.av

Straffet för beställningscentral inte sköter sina åtaganden ären som
höga böter eller återkallelse tillståndet.av

Prisregistrering

ZeelandI Nya skall alla åkare registrera sin prissättning hos LTSA.
Beställningscentralen behörig ombesörja registreringen prisetär att av

Åkaren/beställningscentralenför de anslutna åkarna. skickar priset,
eller ändringen priset, jämte prisinformationen till LTSA. LTSAav
registrerar priset och skickar bekräftelse tillbaka till insändaren.en

härefter fårFörst åkaren ändra i och dettaxoma taxametem ta nya
priset bruk.i Handläggningen enkel och registreringen sker normaltär

dag den kommer till LTSA.samma som
En åkare får inte högre pris det registrerats hosänta ut ett som

LTSA.
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Flygplatser1

Inledningl

varkeninternationella flygplatser andelenVid är passagerare som
särskilt hög.lokalkännedom eller inte behärskar svenska Dessasaknar

till villkoren den svenskakänner därutöver inte påpassagerare
reglerad.taximarknaden, bl.a. prissättningen inte Sammantagetäratt

förinternationella flygplatserna därmed möjlighetererbjuder de stora
kunder eller bete sig bedrägligtåkare/förare skörta sina gent-att upp

omfattningdem Något statistiskt underlag visarpå sätt.emot annat som
tillgängligt. bild utred-sådana oegentligheter finns inte Den somav

ningen erhållit vid kontakter med företrädare för flygplatsernasina är
emellertid uppskörtning kunder eller dålig service i form äratt av annan

ledning flera fall sigtillräckligt omfattande för flygplatsemas i settatt
åtgärder för undvika flygplatsen får dåligttvingade vidtaatt att att

Även och branschorganisationemasanseende. från myndigheternas
sida har det framkommit irritation dessa missförhållanden.över

genomströmning kunder och köruppdragenFlygplatsema har hög av
varförofta långa det särskilt lönsamt för taxiföretagenär attavser resor

trafikera dessa. Såväl efterfrågan utbudet taxitjänster såledesärsom av
Samtidigt vid terminalerna varför det lätthög. begränsatär utrymmet

ordningsproblem i taxiköema, vilketuppstår tillström-accentueras av
ningen mindre seriösa åkare/förare skäl redovisatsav av som nyss.

har lett till de taxiföretag efterfrågas många kunder harDetta att som av
komma fram till terminalerna omfattningsvårt i den deras tjänsteratt

efterfrågas kunderna.av
därflygplatser behovet viss ordning för taxiverksamhetenDe av en

Arlanda, Landvetter, och först-Bromma Sturup. Deär störst är tre
framnämnda har tagit olika lösningar problemen, vilka redovisas

Ävennedan. situationen på Sturup beskrivs. Avslutningsvis lämnas en
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redogörelse för situationen på Wellington Airport i Zeeland,Nya vilken
utredningen besökte i februari månad 1999.

6.1.2 Arlanda flygplats

Allmänt

Ett grundläggande problem med taxiverksamheten på Arlanda flygplats
det antalet taxibilarär trafikerarstora området och detsom

förhållandevis begränsade utanför terminalema. finnsDetutrymmet en
taxificka utanför och de terminalema 4 och fickornaItrevar en av
får endast mellan 10 och 20 taxibilar plats gången. Det dock inteär
ovanligt mellan 400 och 500 taxibilaratt på plats flygplatsenpåär
samtidigt. Taxiverksamheten måste därför organiseras på något ochsätt
vissa ordningsregler måste finnas för marknaden skall fungera och,att
framför allt, kundernas efterfrågan taxi skall kunna tillgodoses.av

Luftfartsverket har markägare och flygplatshållare huvudan-som
för verksamheten på och vid Arlandasvaret flygplats. Luftfartsverket

meddelar föreskrifter tillträde till allmänna flygplatser ochom om upp-
rätthållande ordningen där med stöd 57 § luftfartsförordningenav av
1986:171.

Gatorna vid terminalema tillhör i och för sig flygplatsen. De är
emellertid allmänt befama och enligt beslut kommunen,är, jäm-attav
ställa med allmänna Vägtrafiken reglerasvägar. därför lokalagenom
trafikföreskrifter. taxifickomaFör flygplatsenpå gäller dock Luftfarts-
verkets ordningsregler. Enligt dessa skall all upphämtning kunderav
ske den organisation flygplatsenpå har till uppgiftgenom attsom sam-
ordna framkallandet bilar till taxizonema vid terminalema; Arlandaav
Remote Taxi Service AB ARTS. Endast taxiföretag har avtalsom
med fårARTS således hämta vid flygplatsen. Det ärupp passagerare
inte tillåtet kunder vid flygplatsenatt ta utan attupp remotenpassera

Överträdelsese nedan. föreskrifterna straffas med böter.mot

Arlanda Remote Taxi Service AB ARTS

I samband med taxinäringens avreglering år 1990 tecknade Luftfarts-
verket och företrädare för taxinäringen avtal syftade tillett attsom
skapa konkurrensneutralt för tilldelningett köruppdragsystem tillav
alla taxiutövare trafikerade flygplatsen. bolag,Ett Arlanda Remotesom
Taxi Service AB, bildades för administrera och organisera taxitra-att
fiken på Arlanda. förstaDet avtalet, s.k. Letter of intent,ett ersattes
med verksamhetsavtal år 1993. verksamhetsavtaletett I bl.a. huranges
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verksamheten skall planeras vilka ordningsregler skallARTSsamt
Luftfartsverket skyldighet förmeddela i samråd med t.ex. de anslutna

och tydlig prisinformation.åkarna lämna klar avtalet framgårAvatt
vidare verksamheten och ordningsreglema syftar tillatt ytterst att
konsumenten skall få den taxitjänst han önskar, ARTSattsom
verksamhet inte får bedrivas i vinstsyfte och avgifterde taxiförarenatt
erlägger till ARTS således endast skall täcka utgifter. AllaARTS

förARTS åtgärder ordna taxiverksamheten vid flygplatsen görsatt
Luftfartsverketsunder överinseende. En samrådsgrupp har bildats -

med från Luftfartsverket, ARTS taxibolagrepresentanter samt utan
ägarintressen i bl.a. skallARTS bevaka intentionerna i verk-attsom-
samhetsavtalet efterlevs och behandla frågor ordningen vid taxi-som
frckorna, öppettider och konkurrenssituationen.

ARTS har arrendeavtal tillgång till område påett störreettgenom
flygplatsen där bl.a. taxiuppställningsplatsen finns kallatäven remote-
parkeringen, eller magasinet.remoten

ARTS fem taxisammanslutningar; Taxiägs gemensamt storaav
Stockholm Taxi15 00 00 AB, Kurir i Stockholm TaxiAB, 020 AB,
Taxi ServicePG AB och Stockholms läns Taxi Service harAB. Det
förekommit synpunkter, bl.a. från Konkurrensverket, på bolaget inteatt
sköts frånnågon taxinäringen fristående Främsta anledningenpart.av
till det taxisammanslutningar bolaget emellertidäratt äger är attsom

inte fårARTS vinstdrivande. fåAtt någon utomstående handatt tavara
driften under sådana förhållanden svårt.ärom

Taxiföretag eller beställningscentraler ansluter sig till ARTSsom
måste förbinda sig följa långtgående kvalitets- och ordnings-system att

regler.
Mellan 6 500 och förare trafikerar7 000 Arlanda totalt. Ca be-30

ställningscentraler och 400 enskilda taxiföretag anslutna till ARTSär
Under dagtid kan det stå taxibilar400-500 inne påsystem. remoten.

Framkallningssystemet m.m.

ARTS har utvecklat och för det kösystem kallar framansvarar som
taxibilar till terminalema Arlanda flygplats. Systemet utarbetat förär

förhindra mängder taxibilar kring terminalema ochatt att trängsav
skapar kaos och svårframkomlighet för utryckningsfordon, bussar och
personbilar. Systemet också bidra till kundernaär i lugnavsett att att
och skall kunna välja vilket taxibolag de vill åka med, utan attro som
bli förare försöker få dem just deras bil.ansatta att taav som

Alla taxibolag vill hämta kunder vid terminalema måste hasom en
speciell transponder, monterad på varje fordon skallsensor, en som
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trafikera Arlanda. fanns1998 det transpondrar inmonte-Hösten 4 900
rade i taxibilar. fordonet plats vid uppställningsplatsen,När passerar en

får föraren köbiljett. biljetter betalar han sedanFörremoten, en en
avgift i kassan Fordonen kallas härefter fram till termi-remoten.
nalerna enligt viss ordning.en

Våren 1998 ARTS i bruk vid flygplatsen. Dettog ett nytt system
gamla hade visat sig ha brister. i sina bilarFörare försystemet översov

stå först i kön på de efterfrågade bolagen kom inteatt mestmorgonen,
fram till terminalema och kunderna klagade på överpriser och andra
oegentligheter. Genom det har infört fyra prisgrup-systemetnya man

Informationsskyltar prissystemet finns vid varje terminal. Deper. om
åkare tecknat avtal med ARTS har förbundit sig inte taatt ut ettsom
pris överstiger maximipriset i den prisgrupp de tillhör. För fåattsom
tillhöra den lägsta prisgruppen, prisgrupp måste åkaren förbinda sigett,

inte högre pris inom390 kr den priszon bestämts.att änta ut ett som
Priszonen omfattar Uppsala i söder slutarI vid södra grän-norr. zonen

stadsdelen Södermalm i Stockholm i söder. Bolaget förbindersen av
sig vidare hålla visst högsta pris på kilometertaxan för det fallatt ett

går utanför den priszon gäller för det fasta priset. prisgruppIresan som
två det högsta priset inom priszonen kr och450 i prisgruppär tre
600 kr. prisgrupp fyraI prissättningen helt fri. Eftersom tillgångenär
till taxifordon vid flygplatsen god har ingen det lönsamtär ansett vara

teckna avtal tillhöra någon prisgrupp prisgruppatt att än ett.om annan
Alla taxifordon vid Arlanda flygplats tillämpar således fast prisett om
högst kr från flygplatsen390 till centrala Stockholm. praktisktRent-
kan prisregistreringen gå till så slås flygplatsenpå vidatt taxametem
och sedan så uppgår till kr.390stängs Ettsnart annatav summan
alternativ det fasta priset direkt vid påbörjande.är att matas resans
Skall den resande fortsätta till någon utanför priszonen slåsort

på igen då priszonen lämnas.taxametem
Framkallandet taxi vid terminalema sköts taxivärdar, ärav av som

anställda ARTS. Allt efter kunder anländer väljeroch taxiav som
kallar taxivärdarna fram bilar från Andelen platser vidremoten.nya
terminalema fördelas efter beställningscentralens/företagets storlek och
efterfrågan. genomförARTS marknadsundersökningar bland kunderna
och kontinuerligt genomströmningen taxibilar vid de olikamäter av
terminalema fördelar platserna efter detta.samt

förekommerDet friåkare sluter sig i beställningscen-att samman en
tral för på detta få bättre möjlighet komma fram tillsätt termi-att att
nalema. Sålunda finns det i dag sammanslutningar enda uppgift ärvars

köra till och från Arlanda. nämligenDet endast 20att är procent av
bilarna kallas fram enbart grund könumret. Resterandesom av
80 kallas fram på grund de efterfrågade.procent ärattav
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ochligger vanligen mellanVäntetiden få köruppdragpå att ett en
ochfått köruppdrag med korttaxiföraretimmar. Om resvägetttre en

minuter får han behålla sin tidigare köplats.hinner tillbaka inom 30ca
medfört de flesta förare sig körupp-ordning harDenna ävenatt tar an

sträckor.drag med korta
dag falletfungerar betydligt bättre iTrots änatt systemet som var

fortfarande del klagomål från kunder.tidigare förekommer det Deten
kaninträffar då och då kunder får betala överpriser. Som exempelatt

fått betala krdet hänt utländska 390resenärernämnas att att per person
stället för fordon. förekommer också mängd olika tilläggi Det enper

tillägg för kombibil. Vidare det iblandtill högsta priset, ärt.ex.som
lokalkännedom dåligproblem med förare har dålig eller talarsomsom

svenska.
avtalet med förbinder sig åkarna följa deGenom ARTS att

förarnauppställda kvalitets- och ordningsreglema bl.a. innebär attsom
uppträda korrekt och följa lagar och inteoch åkarna skall regler, vägra

utföra köruppdrag och inte ragga kunder inne i och utanföratt
förare det fordon hanterminalema. Om missköter sig stängs använ-en

der på viss tid, i till år. nackdel med dagensEn ärett systern attav upp
förarendet fordonet och inte den speciflke regelSomär stängssom av.

frågabeställningscentralen i i och för sig till mycket snabbt göraattser
sig med den förare inte sköter sig. Fordonet får då tillbakaav som

trafikera Arlanda flygplats. Problemet föraren kan dykaärrätten att att
förare sig skyldig tilli beställningscentral. gjortDenannan somupp en

misshandel blir dock avstängd livstid.på

Konkurrensverkets prövning

Konkurrensverket har vid flera tillfällen tagit ställning till systemet
Arlanda flygplats 263/92,se 513/92, 646/92, 80/93, 342/93,Dnrt.ex.
397/93, 414/93, 533/93, 592/93, 797/93, 1040/93, 289/98.104/94 och
Främst har det varit friåkare eller mindre taxisammanslutningar som
anmält ARTS för diskriminerande tillämpning kö- och framkall-av
ningssystem eller förde taxisammanslutningama missbrukstörre av
dominerande ställning. Problemställningarna och Konkurrensverkets
beslut liknar varandra i Taxiutredningen redogör därför här förstort. ett
beslut den juni i 797/93,28 1994 ärendena 1040/93 och 104/94 och ett
beslut den juli i 289/98.3 1998 ärende Båda ärendena har prövats
enligt konkurrenslagen 1993:20. Konkurrensverkets beslut har inte
ändrats högre instans.av

bör ändratDet ARTS kö- och framkallningssystemetnoteras att
efter det Konkurrensverket fattade det först redovisade beslutet.att
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Senaste ändringen kö- och framkallningssystemet nämligenskeddeav
våren 1998.

Konkurrensverkets skäl i beslutet den 28 juni 1994 Dnr 797/93,av
1040/93 104/94och

§ konkurrenslagen KL finns förbudI 6 sådan samverkanett mot
mellan företag till syftehar hindra, begränsa snedvridaellerattsom
konkurrensen på den svenska marknaden på märkbart ellersättett som

sådant resultat. 19 finns förbud missbruk frånI § ellerett mot ettger
flera företags sida dominerande ställning. kan endast till-KLav en
lämpas konkurrensbegränsande åtgärder vidtagits företag,mot som av
dvs. juridiska eller fysiska driver ekonomisk eller kom-personer som
mersiell verksamhet inte består i myndighetsutövning.som

bedöma vilka effekter konkurrensbegränsning fårFör att ären av-
gränsning relevant produktmarknad respektive geografisk marknadav
nödvändig. Avgörande vid avgränsningen produktmarknad ärav pro-
duktens/tjänstens utbytbarhet. Vad gäller avgränsningen relevantav
geografisk marknad denna beroende de realistiska ekonomiskaär av
alternativ finns tillgängliga för köpare och säljare. Vidare måstesom

den geografiska omfattningen eller räckvidden konkurrensbe-även av
gränsningen beaktas.

Konkurrensverkets prövning i detta ärende två frågeställningar.rör
första fråganDen ARTS ställning och agerande. andra fråganDenrör

huruvida det, enligt Konkurrensverket, kan ARTSrör attanses age-
rande får betydande konsekvenser för de taxiutövare trafikerarsom
Arlanda flygplats.

ARTS ställning och agerande

Luftfartsverket skall enligt sin instruktion för driften ochsvara
förvaltningen flygplatser. bakgrund detMotstatens att utrymmeav av

finns tillgängligt for taxiverksamheten utanför respektive terminalsom
inte räcker till för samtliga taxiutövare skall kunna komma i kontaktatt
med kunder samtidigt får någon form organisation taxiverk-av av
samheten nödvändig. ordna taxiverksamhetenFör vidattanses vara
Arlanda flygplats har särskilt bolag, inrättats.ARTS, ARTSett ägs av
vissa taxisammanslutningar i Stockholmsregionen. Luftfarts-större
verkets förhållande till regleras iARTS verksamhetsavtal. Syftetett
med verksamheten så konkurrensneutralt möjligtär att ett sätt som
tillförsäkra effektivt för taxihanteringen Arlanda flygplatsett system

kommer både taxiutövare och till godo. Eftersom allasom passagerare
trafikutövare så önskar kan bedriva verksamhet vid Arlanda kansom
den Luftfartsverket till ARTS meddelade ordnaensamrätten attav
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begränsa konkur-vid flygplatsen i sig intetaxiverksamheten sägas
taxiverksamhet. har i samråd medvad gäller utövande ARTSavrensen

åren kontinuerligt genomfört förändringarLuftfartsverket de senaste av
skall införasframkallningssystemet. datoriseratkö- och Ett nytt system

medföra vissa ändrade rutinerkommerinom kort. Det systemet attnya
i fastprisk6n.terrninalema, bl.a. vad gäller kvoteringenvid

dnr 592/93 definieratKonkurrensverket har i tidigare beslutett
för administrationmarknad på vilken marknadenden ARTS agerar som

framkallningssystem vid Arlanda flygplats. På dennakö- ochettav
dominerande ställning enligt § I detmarknad har ARTS 19 KL.en

där det hävdats ARTSnämnda ärendet ensamrättenatt attgenom-
dominerande ställning ochoch framkallningssystemet hadedriva kö- en

innebar missbruk dennade utfärdade ordningsreglemaARTSatt avav
Luftfartsverket meddeladeställning bl.a. Den ensamrättensägs av-

denna marknad.betrakta dominerandemedför ARTS är attatt som
ställning,emellertid inte förbjudet inneha dominerandeDet är att en

sådan. utfärdar ordningsregler kanendast missbruka Att ARTSatt en
missbruk i den mening iinte i sig innebära 19 § KL.som avsesanses

tillämpning ordningsregler kan dock komma i stridUtformning och av
/utredningensmed 19 § anm.KL

förutfärdar, samråd med Luftfartsverket, ordningsreglerARTS i
Enligt Konkurrensverkettaxiverksamheten vid Arlanda flygplats. är

i ljuset rådande marknadsförhållanden intedessa ordningsregler av
ordningsreglerkonkurrensproblem. Lokala föreskrifter ellerfrämst ett

lokala förhållanden, såsom be-har tillkommit grund t.ex.som av
kan i vissa fall nödvändigautanför terminaler,gränsat utrymme anses

Ordningsregler bör dock utformasför fungerande marknad. etten
konkurrensen.objektivt inte onödigtvis begränsarsätt som

Stockholmsregionen finns antal taxisammanslutningarInom ett stort
Konkur-taxiföretag verksamma. Mellan dessa råder konkurrens.och

främst taxisammanslutningama har bl.a. fram-mellan de störrerensen
flygplats-Stockholms city,priser sträckan Arlandatvingat lägre

vilket taxikonsumentema.gynnat
På avreglerad marknad det kundens efterfråganär ytterst somen

och framkall-skall utbudet. Syftet med de omläggningar kö-styra av
utbudet efter kundensningssystemet har skett bättreär attsom anpassa

visst företags bil eller bilefterfrågan. Kunden har möjlighet begäraatt
prisnivå från sådan bil saknas vid termi-med önskad remoten om en

lâgprisbilar, företagstillhörig-nalen. givetvis viktDet är att oavsettav
efter-fram till kunderna och inte hindras kö mindrehet, släpps av en

faller det sigfrågade bilar. Så länge lågprisbilama efterfrågadeär mer
Uppdelningen idessa står framkörda terminalen.naturligt närmastatt

sig missbruk domi-två denna bakgrund inte iköer utgör mot av en
hänför sig till det i bruknerande ställning Detta avsnitt system som var

före år 1998/utredningens anm..
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Konkurrensverket ställer sig, verket också vid flertalettsom
tillfällen framfört, principiellt tveksam till företag har tillatt ett som
uppgift övervaka och ordna verksamheten for viss bransch påatt en en
viss plats har ägarförbindelser med företag i den branschnära skallman
övervaka. ARTS ägarkonstruktion leder uppenbarligen till misstankar

favoriseringom m.m.
Enligt Konkurrensverket kan motverka misstankarsättett att om

otillbörligt gynnande ägarbolagen kan tänkas uppstå bak-motav som
grund ARTS ägarstruktur utanförståendeARTS taxiforetagattav vara
bereds möjlighet få insyn i verksamheten och därvid framföraatt syn-
punkter på ordningsregler i adekvat forum. Mot denna bak-t.ex. ett
grund har Luftfartsverket efter diskussion med Konkurrensverket åtagit
sig till de fria åkarna får deltaga med elleratt fleraattse en represen-

i den samrådsgrupp, för närvarande beståendetanter representanterav
för ARTS och Luftfartsverket, enligt det verksamhetsavtalsom som
reglerar ARTS verksamhet har till uppgift behandla frågor såsomatt
ordningen vid taxifickoma, öppettider och konkurrenssituationen.

har inteARTS haft något erinra sådant deltagande.att mot ett
bakgrundMot Luftfartsverkets åtagande och med hänsyn tillav

nämnda pågående revidering kö- och framkallningssystemetovan av
finner Konkurrensverket för närvarande inte skäl vidta ytterligareatt
åtgärder i ärendena.

ART S agerande och dess konsekvenser för taxiutövare

En klagandena har anfört ARTS agerande har vållat ekonomiskattav
skada för hans taxiföretag. dennaI del vill Konkurrensverket framhålla
följande.

Taxiverksamheten skiljer sig från linjebunden personbefordran bl.a.
den inte har någon i förväg bestämd färdvägatt eller tidtabell. Igenom

stället bestäms varje utifrån kundens individuella önskemål. Kla-resa
gandena bedriver, såsom Konkurrensverket uppfattar det, taxiverksam-
het med bl.a. Arlanda flygplats upphämtningsområde. Inomsom ramen
för taxiverksamheten utförs transportuppdrag till flygplatsenäven med
utgångspunkt i Stockholms city eller annorstädes inom främst Stock-
holmsregionen. Taxiutövare med Arlanda flygplats upphämtnings-som
område får således kunna bedriva verksamheten med utgångs-antas
punkt från andra upphämtningsområdenäven inom Stockholmsregio-
nen.

Arlanda flygplats sålunda flera upphämtningsområdenär förett av
taxiutövare inom regionen. På grund speciella lokalt betingade förut-av
sättningar, främst platsbrist, gäller särskilda ordningsregler for taxiutöv-
ning vid Arlanda flygplats. I sin verksamhet taxiutövama såledesär
beroende regler.ARTS Dessa utfärdadeARTS regler gäller dockav av
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för taxiverksamhet vid Arlanda flygplats och får därför enbartbara
vid verksamhet i regionen i övrigt.begränsad betydelse för taxiutövare

Till detta kan läggas taxiutövare i Stockholmsregionenatt som
på enligt förutsättningarfinner transportuppdrag viss plats/sträcka deatt

konkurrensen framtvingat tillräcklig utkomst får hager ansessom
möjligheter finna alternativa platser/sträckor for sin taxiutövning.att

angivna skäl vidtaKonkurrensverket finner grunder inte attovan
ytterligare åtgärder.

Konkurrensverkets i beslutet den 3 juli 1998 Dnr 289/98skäl av

Ni anfört klagomål turordningssystemet for taxibilarhar över— — ~
inom tillämpas vid Arlanda flygplats.prisgrupp l som

Syftet med avregleringen taxi den juli bl.a. till-l 1990 attav var
skullegången till bilar friare etablering i högre grad styrasgenom en av

efterfrågan. införa konkurrens på taximarknadenGenom att antogs
vidare kostnadspressen skulle öka och leda till bättre utnyttjandeatt ett

stordriftsfördelar. sådan miljö förväntades fri prissättningI en enav
resultera i lägre priser. skulle konsumentintresset bättreSammantaget
tillvaratas.

i anledning klagomålet varit i kontakt medKonkurrensverket har av
ARTS angående turordningssyste-Arlanda Taxi ServiceRemote AB

turordningssystemet skall speglahar därvid framkommitDetmet. att
efterfrågan och baseras på marknadsundersökningar blandkundernas

genomströmningen taxi-kunderna och kontinuerliga mätningar av av
bilama vid de olika terminalerna. Marknadsundersökningama visar

huvuddelen kunderna aktivt val taxiföretag.bl.a. Degöratt ettav av
faktorer kunden väljer efter framför allt taxibolag, fast pris ochärsom
företagsavtal.

ovanstående bakgrund och enligt Konkurrensverkets bedöm-Mot
ning övrigt finns inte tillräckliga föri i detta fall skäl med utgångs-att
punkt i konkurrenslagen 1993:20 eller i övrigt från konkurrens-
synpunkt vidare granska de förhållanden påtalas i skrivelse.Ersom
Några ytterligare åtgärder kommer därför inte vidtas i detta ärende.att

Landvetter flygplats6.1.3

Allmänt

Vid avregleringen slöt Luftfartsverket omgående avtal medår 1990
olika beställningscentraler, framför allt för flygplatsen skulleatt
försäkra det vid dygnet skulle finnas taxibilarsig alla tider påatt attom

taxiföretag slutittillgå. platserna reserverades forDe närmaste som
avtal med flygplatsen.
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Någon tid efter avregleringen skedde våldsam expansion inomen
taxiverksamheten. blev trängsel utanförDet terminalen och det före-
kom förarna i sina bilar för stå först i kön. Förama inne iatt attsov var
terminalen och kunder,raggade och drack kaffe eller spelade spel,satt
medan bilen stod kvar kön. Flygplatseni har därför sedan några år till-
baka förändringargjort i uppställningsmönstret och allt eftersom skärpt
kraven för dem tecknar avtal med flygplatsen. Situationen upplevssom

flygplatsledningen och god.resenärernanumera av som

Taxisystemet vid flygplatsen

förDet taxiverksamheten vid Landvetters flygplats Luft-system som
fartsverket tillämpar innebär i korthet uppställningsplatser för taxi-att
bilar i direkt anslutning till tenninalema iordningställts. uppställ-Dessa
ningsplatser endast avsedda för taxifordon från beställningscentralerär

tecknat avtal med Luftfartsverket. För komma uppställ-attsom
ningsplatsema skall bom där särskild bomavgift tas ut.en passeras,

få tecknaFör avtal kräver Luftfartsverket beställningscen-att att
tralen förbinder sig till det alla tider på dygnet finns taxi till-att attse
gänglig inom 15 minuter under dagtid och inom 25 minuter nattetid.
Vidare skall centralen upprätthålla dygnet-runt-öppen stationär be-en
ställningscentral och i övrigt organiseratså de kvalitets- ochattvara
ordningsregler ställs i avtalet kan uppfyllas med högsta kvalitet.som
Bland dessa regler finns krav på förarna har omfattande lokalkänne-att
dom Göteborg och dess omnejd, tydlig lättillgängligoch prisin-attom
formation lämnas, inte nekas körning och bolaget haratt attpassagerare

fastställd ordning för hantering reklamationer och klagomål.en av
Kravet på alltid finnas tillgänglig inom viss tid innebär inteatt att

alla beställningscentraler kan komma i fråga för tecknande avtal. Enav
mindre beställningscentral kan knappast betjäna flygplatsen i denna ut-
sträckning. Luftfartsverket har principiell beställ-gränssatt attsom en
ningscentral bör ha tillgång till minst taxifordon för40 få tecknaatt
avtal med dem avseende Landvetter flygplats.

dagI har 6-8 beställningscentraler tecknat avtal med flygplatsen. De
indelade i olika och har olika filer. terminalbyggna-Närmastär grupper

den står Taxi Göteborg och Taxi Kurir. företag harDessa andelstoren
företagsmarknaden och del marknaden totalt. Ordnings-storav en av

och säkerhetsmässigt därför Luftfartsverket det finns anled-attmenar
ning ha deras bilar terminalbyggnaden. har,Dessutomnärmastatt
enligt Luftfartsverket, dessa företag hög servicenivå och framståren
allmänt seriösa. andra filenI står Taxi harLerum somsett t.ex.som
många fárdtjänstkunder och avtalskunder och Taxigruppen harsom
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mycketLuftfartsverket, hålleroch enligtdel avtalskunder ensom,en
harfilen taxibolag intetredje stårhög kvalité på sina tjänster. I som

anställdafinns taxivärdar,Utanför tenninalbyggnademaavtalskunder.
funktion dels hjälpaTaxivärdamasLuftfartsverket. resenärernaär attav

sig itaxibolagen sköterde avtalsbundnadels kontrolleratill rätta, att
avtalats.med vadenlighet som

från terminalbyggna-magasin bittillhandahållerFlygplatsen ett en
framkallade.blitaxibilar kan stå i påden där väntan att

termina-uppställningsområde vidFörbeställda taxibilar har ett eget
fasta hyrda platserangöringsplatser för Flygtaxifinnslen. Vidare samt

aldrig någraföretagskunderhar mångaför Taxi somVIP tarmen som
köruppdrag.spontana

från terminal-uppställningsplats bittaxibolag harAvtalslösa enen
kommit tidigt tillplats bilaranvänds dennabyggnaden. Främst av som

terminalbygg-finns det betalplatserförbeställd Slutligen näraresa.en
avsedda för taxi.särskiltnaden,

informationsskyltar svenskafinns påalla entréerVid flygplatsens
i Sverige.engelska taxisituationen Resenärernaoch attuppmanasom

priserna med taxi, buss,Vidare de lägstaförhandla priset. angesom
flygtaxi.limousine och

prövningKonkurrensverkets

Även Konkurrens-flygplats harLandvetters prövatssystemet av
och fram-tillämpning kö-rörande diskriminerandeverket i ärenden av

refe-dominerande ställning.missbruk Härkallningssystemet och av
septemberavgöranden; beslut den 13dessadelar två ettut avreras

i ärende 312/98. Av-beslut den juli 1998ärende 62/94 och 3i1994 ett
i högre instans.har inte ändratsgörandena

199413 Dnri beslutet den septemberKonkurrensverkets skäl
62/94

nödvändigtLuftfartsverket funnit dettillOrsaken är attsystemet- - -
anslutning till vissa flyg-bedrivs ireglera den taxiverksamhetatt som

taxiuppställnings-tillträdet tilldärmed också begränsaplatser och
tenninalema.platserna närmast

direkt anslutningtaxiuppställningsplatsema ifå tillträde tillFör att
Luft-taxiföretaget ingått avtal medterminalbyggnadema krävstill att

iomfattar endast upphämtningAvtaletfartsverket. passagerareav
oberoendetaxiutövare har,till terminalema. Samtligadirekt anslutning

eller hämtaeller lämnatecknat avtal rätt att passagerareav om man
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förbeställt taxitjänsten. Luftfartsverket har därutöverpassagerare som
framhållit inteavtalet medför någon alla taxiföretagatt ensamrätt; som
uppfyller kraven får teckna avtal.

Enligt Konkurrensverket de i ärendet aktuella villkoren för till-är
träde till taxiuppställningsplatsema i direkt anslutning till terrninalbygg-
nadema objektivt utformade i så alla taxiföretagmotto att som upp-
fyller villkoren kan teckna avtal med Luftfartsverket och därmed få till-
träde till uppställningsplatsema.

servicenivåDen krävs i form tillgänglighet dygnet kanruntsom av
emellertid medföra mindre taxiföretag inte för sig kan tecknaatt var
avtal Luftfartsverket.med Mindre taxiföretag skulle därmed utestängas
från uppställningsplatsema i direkt anslutning till tenninalema.

Enligt Konkurrensverkets mening har Luftfartsverket befogat in-ett
säkerställa det vid flygplatsen finns tillgång till taxitjänstertresse att att

vid tider med låg aktivitet på flygplatsen. bakgrund häraväven Mot och
då mindre taxiföretag samverka vad gäller verksamheten vidattgenom
Landvetters flygplats torde kunna få teckna avtal med Luftfartsverket
finner Konkurrensverket inte skäl vidare utreda huruvida Luftfarts-att
verkets agerande skulle kunna strida något förbunden i konkur-mot av
renslagen.

Konkurrensverkets skäl i beslutet den 3 juli 1998 Dnr 312/98

Ni har framfört klagomål uppställningssystemet för taxi-över- - -
fordon vid Landvetters flygplats.

Syftet med avregleringen taxi den juli bl.a. till-l 1990 attav var
gången till bilar friare etablering i högre grad skulle styrasgenom en av
efterfrågan. införaGenom konkurrens taximarknadenatt antogs
vidare kostnadspressen skulle öka och leda till bättre utnyttjandeatt ett

stordriftsfördelar. sådan miljö förväntadesI fri prissättningav en en re-
sultera i lägre priser. Sammantaget skulle konsumentintresset bättre till-
varatas.

Konkurrensverket har varit i kontakt med Luftfartsverket angående
klagomål avseendeErt uppställningssystemet på Landvetter. Därvid har

framkommit uppställningssystemet uppbyggt sådantatt synes vara
såväl kundernas efterfrågan kravet på effektivsätt att som en genom-

strömning fordon på flygplatsen på nöjaktigt tillgodoses.ett sättav
Allmänt kan betonas det alltid viktigt kundens önskemålatt är att

får styrande vid val taxibolag. underlätta förFör kundernaattvara av
Landvetter torde exempelvis olika taxibolags prissättning bättre

kunna tydliggöras information vid flygplatsens terminaler.genom
Enligt Konkurrensverkets bedömning finns det sammanfattningsvis

i detta fall inte tillräckliga skäl för med utgångspunkt i konkurrens-att
lagen 1993:20 eller i övrigt från konkurrenssynpunkt vidare granska
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åtgärderNågra ytterligareskrivelse.förhållanden påtalas Erde avsom
vidtas i detta ärende.därför intekommer att

flygplats6.1.4 Bromma

Allmänt

allamycket hälftensåflygplatsSpeciellt för Bromma är att avsom
med taxi. Många dessaflygplatsentill och från ärsigresenärer tar av

starktoch avresetidernabetyder ankomst-vilketaffärsresenärer, äratt
taxi vid dessakväll. Behovetoch tidigkoncentrerade till avmorgon

tider mycketär stort.
gällerproblem dethuvudsakligahaft tvåFlygplatsen har när

taxitrafiken:
taxiuppställning,förfogande förfinns tilllitet områdeEndast ett-

utanför ankomsthallen.rörigtblivit trångt ochmedfört detvilket att
beställ-bil från denhittaförvarit svårtharDet resenärerna att en

taxibolagenminst populäraeftersom devill anlita,ningscentral de
taxikön.fram ibildat längstproppen

andradet finnsvilket innebärbelägen,centraltFlygplatsen attär-
Även taxifordondet kommerupptagningsområden i närheten. om

alltidde därför inteavresandeflygplatsen medtill resenärer stannar
från flygplasten.ankommandemed sigkvar för att ta

flygplatsenvidTaxisystemet

medavtalLuftfartsverket hösten 1998slötåtgärda problemenFör att
flygplatsen.trafikering Manbeställningscentralerantalett avom

därframför ankomsthallen såuppställningsplatsenocksåbyggde attom
beställnings-defil trafikerasför taxi.finns filer En störstatretre avnu

och Taxi 020 medanTaxiKurirTaxi Stockholm,centralerna annanen
medslutit avtalbeställningscentralerde ytterligarefil trafikeras somav

tillhänvisasTaxibolag avtal1999.stycken iflygplatsen 9 utanmars
terminalen.avstånd frånlika långtligger alla påfilen. Filernaden tredje

taxi-terminalen, där debit ifrånuppställningsplatsfinnsDet enen
skalli på detkan ståmed flygplatsenhar avtal väntanföretag attsom

framkallningssystem,särskiltfinns ingetfram.bli köra Detderas tur att
fil.ledig i derasdet blir platsframförarna kör närutan en

förbinda sigbeställningscentralenavtal måstefå tecknaFör attatt se
kanomfattning flygpassageramasådanbetjänas itill flygplatsen attatt

mellanfrån ankomstminuterflygplatsen inom 15erhålla taxiresa från
maximalaockså detBeställningscentralen måstekl. 07.00-22.00. ange
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pris den tillämpa. Vidare skall beställningscentralenkommer att
uppfylla kvalitets- och ordningsregler motsvarande dem gäller försom

framLandvetter flygplats. Flygplatsen har, i likhet med ARTS, tagit ett
för de chaufförer inte följer ordnings-kunnaatt rapporterasystem som

reglerna.
anslutna taxiföretagen, flygbolagen och har varitDe resenärerna

mycket positiva till taxisystemet. problem finns i dag detDet är attsom
ibland brist på taxiär morgonen.

framförts taxibolag inte slutitNågra negativa synpunkter har av som
inte förekommit aktioner elleravtal med flygplatsen, det har någramen

organiseradedylikt, fallet då Stockholms Centralstationt.ex.som var
taxiuppställningsplatsen vid Centralplan.

flygplats6.1.5 Sturups

mycket kritiska till vilketFöreträdare för flygplats detSturups är sätt
vid flygplatsen. får allt oftast klago-taxiverksamheten bedrivs De som

blivit uppskörtade och det ofta oordning imål från ärresenärer som
slagsmål mellantaxikön utanför ankomsthallen. har förekommitDet

eller skurit sönderförare och incidenter där backat varandraman
däcken varandras bilar. kan också otrevlig stämningpå Det vara en

för påtryckningar frånibland blirresenärernagentemot utsattasom
förarna taxi.välja just derasatt

ArlandaFlygplatsen har inte så passagerarunderlagstort t.ex.som
finns beställnings-och Landvetter flygplats. Skåne inte heller mångaI

erforderligde själva kan flygplatsen icentraler såär stora attsom serva
omfattning. därför beroende de mindre taxi-Flygplatsen är ävenattav
bolagen trafikerar den. flygplatsen skulle sluta avtal med några be-Om

riskerarställningscentraler, gjort vid andra terminaler, attmansom man
de mindre taxibolagen slutar komma dit, vilket skulle innebära en
omöjlig situation.

införde flygplatsen Ordningsbestämmelser förbörjan årI 1995av
flygplats där föreskrev villkortaxiverkamheten på Malmö-Sturup man

Därvidför tillåten upphämtning inom flygplatsområdet.av passagerare
skulle inne-bl.a. hur prisinforrnationen skulle och vad denutangavs se

menadehålla. Reglerna anmäldes till Justitieombudsmannen JO som
Luftfartsverkets detaljerade regler prisin-det tveksamtatt om omvar

föreskrifter upprätthållandeformation skulle kunna betraktas som om
förutsättningen enligt luftfartsförord-ordningen vilket §57ärav

vidare detningen, Luftfartsverket stödde sig på. JO menade attsom
inte lagstiftningen taxitrafik eller dess förarbetenfanns något i rörande

myndighettydde på det skulle ankomma på någon änattsom annan
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föreskrifterlänsstyrelse meddela villkor ellerVägverket eller att
rörande den taxeinformation innehavare trafiktillstånd för taxisom av
skall bedömde således det låg utanför Luft-lämna JO attpassagerare.
fartsverkets befogenhet meddela föreskrifter på visst sättatt att ut-om

finnas denformad prisinformation skall taxibilar JO:s beslut
december dnr7 1995, 109-1995.

vid flygplatsen medhar i dag samrådsgruppMan representanteren
från Luftfartsverket, polisen, de beställningscentralema och fri-större

regelbundna hålls i har lett till taxi-åkarna. De möten attsom gruppen
trafiken fungerar bättre vid flygplatsen. flygplatsensHosnumera

vidare taxikvitton fråninformationstjänst samlar resenärer somman
dem vidare till läns-klagar på de fått betala överpriser och sänderatt

destyrelsen. Med anledning klagomålen har länsstyrelsen granskatav
ellervilket i vissa fall lett till varningaktuella taxiföretagen närmare,

Förfarandet har medfört frekvensenåterkallelse trafiktillståndet. attav
allt fort-klagomål beträffande överpriser minskat. De trotssomav

farande oftast till flygplatsen.förekommer rör utresor

Övriga flygplatser i Sverige6.1.6

ivarit i kontakt med harVid flygplatser utredningenövriga mansom
med taxiverksamheten. Oftadag inte problemnågra ärstörre passa-

förbeställt taxi.och de flesta hargerarunderlaget inte så resenärerstort
främst tillförekommer hänför sigproblem alltDe att ut-trotssom

för litet.för taxi ärrymmet

Wellington Airport6.1.7

miljoner år.International Airport Ltd. harWellington 3,5 resenärer per
trafik frånundantag för vissinrikestrafik, medFlygplatsen har mest

Australien.
Zeeland komtaximarknaden i år 1989Efter avregleringen Nyaav

överetable-blevmarknaden. Resultatetmängd aktörer enen nya
hade köptFlera nykomlingamabeträffande fordon och förare.ring av

grundsärskilt hög. Påintebilliga bilar och standarden dessa avvar
utanför flyg-dessa åkaresamlades mångaden hårda konkurrensen av

väletablerad. Somdet gick få arbeteplatsen, där utan attatt envara
efterfrågade företagen. Defå dit dehärav blev det svårtkonsekvens att

kö ochställa sig i långtill flygplatsen förville inte komma väntaatt en
detflygplatsenproblem förköruppdrag.på få Ett attannatettatt var-

bilar vidtillräckligt medfå framhuvud svårtöver atttaget var
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eftersom behovetrusningstider Flygplatsen har ingen flygbusservice
bl.a. beroendeinte tillräckligt för det skall lönsamt,är stort att vara

det avståndet till centrum.korta
efterfrågade beställ-Combined Taxis Ltd. denWellington är mest

Wel-med marknadsandel på 50ningscentralen i området procent.caen
körningar hela tidenhade emellertid fullt medlington Combined upp

spilltid på flygplatsen.och lade därför intehåll väntagärna attannat
dessaflygpassagerarna affärsresenärer ochOmkring 60 ärprocent av

WellingtonCombined. Följden blevville ofta åka med Wellington att
förbokningar från sina kunder. innebarCombined började Dettata upp

alla för-utanför terminalen för hysakrävdes ytterligare platsdet attatt
bokade taxi.

i problemen allvar.sedan började flygplatsenårFör ta tagtre
bekräftade de problemkundundersökning, vilkenstartade medMan en

identifierat. Härefter kallade alla åkareflygplatsen redan hade mansom
hurtill sig och inledde dialogtrafikerade flygplatsen om manensom

upprördaproblemen. början åkarnaskulle kunna lösa I över attvar
blev dock aldrig någonflygplatsen ville organisera taxisystemet. Det

Combined bidrog till vettigkonfrontation. Särskilt Wellington att en
taxi-igång idialog kunde föras. Diskussionerna kom veva somsamma

efter service,kunderna faktiskt valdeorganisationema började inse att
kvalitet etc.

taxiköbehöll ordinärinfördesDet samtattsystem ensom var man
upphandlas ellersärskilda platser kunde någoninförde fem avsom

upphandlingen blevorganisationer. Resultatet dennågra attsenasteav
NZ$till pris 60 000Wellington Combined hyr platserna etttre av av

bolag hyr de återstående tvåkr år. mindreca 270 000 Ettper
vidareönskar trafikera flygplatsen måsteplatserna. Alla åkare som

uppfylla vissateckna med flygplatsen, där de förbinder sigavtal att
flyg-särskilt tillstånd för få trafikeraminimikrav. krävs alltsåDet attett

taximarknad ellerWellingtonsplatsen. Omkring 90 procent caav -
dvs. tillgång till flygplatsen.900 åkare har tillstånd,-

taxi försvann. ställethar löst många problem. Förbokade ISystemet
framför terminalerna.har Combined alltid några taxibilarWellington

vid flygplatsentaxibranschen har höjts väsentligt, såvälStandarden i
krav flyg-övriga Wellington-området. beror dels dei Detta somsom

skall få tillstånd trafikera flygplatsen,platsen ställt för åkare attatt en
Combineddels kunderna väljer Wellingtonpå åkarna insettatt att

därför följt exempel.grund deras höga servicenivå och har derasav
bolagenFlygplatsen bryr sig inte vilka priser de olika Dettar.om

prisbilden förfinns dock infonnationstavlor terminalema angersom
informations-de exempelvis till Påvanligaste taxiresoma, stan.
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avregleradtaximarknaden i Zeelandskylten står det också Nya äratt
kunden välja vilken taxi han vill.och har rätt attatt

fram s.k. demerit inne-Flygplatsen vidare arbetathar ett system,
Vidfår för misskötsamt beteende.bärande taxiåkaren minuspoängatt

varning ellervisst poängtal får åkaren Poängsystemetstängsett en av.
flygplatsen. Inledningsvis hände det relativt oftaföljs aktivt attupp av

det få inte sig efter reglerna.åkare stängdes är rättarmen nu somav,
avdelade för kontrollera åkarnaFlygplatsen har två att attpersoner

mycket aktiv fältet.sköter sig. Flygplatspolisen också Omär en
förstaförare missköter sig talar med åkaren i hand. Man stängerman

flygplatsen,eller taxifordonet från åkaren.inte föraren utanav
NZ$NZ$ kr förnya tillståndet och l cakostar 40 ca 180Det att

trafikerar flygplatsen. Flygplatsen tecknarkr varje gång taxi4,50 en
sekundäravtal taxi-för sig. Vidare har medavtal med varje åkare man

finns fyra kategorier avtal: demandorganisationema. Det On + pre-av
Prechartered och Shuttle.chartered, On demand,

servicenflygplatsen bestämt sig för höja kravenår harDetta att
trafikerar flygplatsen måstestandarden ytterligare. Alla åkareoch som

för få sitt tillstånd förnyat.visa sig och sina fordonkomma och attupp
närvarande byggas Snart kommerFlygplatsen håller för på att om.

utanförför taxi i stället för-ha samlad platsatt somm.m. numan en -
liggaordinära taxikön kommer dåtvå terminaler. Den närmastatt ter-

särskildataxikön till dedet ungefär lika långt tillminalen. dagI är som
platserna.

Tågstationer6.2

Inledning6.2. 1

med taxiverksamheten har varit ellertågstationer där problemenDe är
Stockholm harStockholms och Göteborgs Centralstationen Istörst är

tillfredsställandeverkaråstadkommit lösning på problemet somman en
Konkurrensverket.för de flesta och godkänts avsom

färjeterminalemaCentralstationen i anslutning tillMalmö liggerI
avsnittetdesamma redovisas underoch problemen torde vara som

inteför tågstationen dock resanderörande dessa. Ansvariga attuppger
avseende taxi.sig till dem med klagomålvänder
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Stockholms Centralstation6.2.2

CentralstationenTaxisystemet vid

sådan det ibland fanns för få bilarSituationen före avregleringen attvar
utanför Centralstationen. Efter avregleringen ökade antalet bilar mar-

klagomål blivit uppskör-kant. hörde sig till SJ med deMånga attomav
korta, mindre lönsamma sträckor.tade förare köravägrat attsamt att

sigSituationen till slut ohållbar och Statens SJ sågblev Järnvägar
problemet.försöka lösatvunget att

utanför stationen vid centralplan där taxiuppställnings-Marken
platsen Tidigare arrenderades den Stockholms stad.finns SJ:s.är av
Efter med bl.a. företrädare från taxibranschen och Stock-diskussioner

sig för i stället arrendera marken tillholms stad bestämde SJ att ut
ställde därvid kravnågra stadens beställningscentraler. SJ treuppav

de bolag skulle kunna komma i fråga:som
bolaget ansluten till beställningscentral,1 skulle vara en

fárdtjänsttillstånd och2 bolaget skulle ha
följa Svenska Taxiförbundetsbolaget skulle förbinda sig3 att normer

god taxised.om
skulle kunna genomföras krävdesden nuvarande ordningenFör att

lokala trafrkstadgan. Vidare byggdes taxiuppställ-ändring denen av
ningsplatsen plats andra taxibolag deför ängöra ävenatt somom

för underlättaskulle arrendera marken centralennärmast attsamt
genomströmningen trafiken.av

beställningscentraler.avtal slöts den oktober med Av-Ett 7 1997 tre
taxisyste-talet fem bolag arrenderar marken skötergäller i år. De som

de förinblandning från sida. Bl.a. detsjälva SJ attmet utan svarar:s
och viss diri-finns taxivärdar vid området hjälper kunder i månsom

bilar. samband med avtalet trädde i kraftbolagens I att genom-gerar
fördes informationskampanj på tågen.en

mycketefter det avtalet börjat gälla det stökigtDygnet att var
utanför ensamåkare blockerade tillfarts-Centralen. Mindre bolag och

Situationen förbättradesPolisen för röjavägarna. attsattes upp.
emellertid relativt snabbt såväl kunder och polisoch SJärnu som
mycket nöjda med resultatet.

Konkurrensverkets prövning

mellan och de beställningscentralerna anmäldes tillAvtalet SJ tre
Konkurrensverket avgjorde frågan den december dnr14 1998som
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1099/97. Överklagan-Beslutet överklagades till Marknadsdomstolen.
det återkallades emellertid varför Marknadsdomstolen avskrev ärendet.

Konkurrensverkets skäl i beslutet den 14 december 1998 Dnr
1009/97

En effektiv konkurrens betyder för konsumenten tillgång till brettett
utbud ständigt förbättrade och tjänster med god kvalitet tillav varor
rimliga priser. Den svenska konkurrenslagstiftningen har sin utgångs-
punkt i konsumentintresset. primärtDen inte tillkommenär för att
främja producenters intresse detta inte sammanfaller med konsu-om
mentintresset. konkurrenslagenI finns således regler syftarytterstsom
till uppnå effektiv konkurrens på marknaden tillatt för konsu-nyttaen
mentema.

Konkurrenslagen 1993:20, innehållerKL, två förbud. Enligt 6 § är
avtal mellan företag förbjudna de har till syfte hindra, begränsaattom
eller snedvrida konkurrensen marknaden på märkbart ellerett sätt

de sådant resultat. I 19 § föreskrivs förbudett missbrukom ger mot
från eller flera företags sida dominerande ställningett mark-av en
naden. Konkurrensverket får efter ansökan företag förklaraett att ettav
avtal eller förfarande inte omfattas något förbuden i eller6 19 §av av
enligt de uppgifter lämnats företaget eller till-ärsom av som annars
gängliga för verket och det därför inte finns anledning för verketatt att
ingripa enligt s.k. icke-ingripandebeskedKL, 20§.

Stockholms Centralstation stadens viktigaste trafikknutpunktär med
såväl fjärrtåg pendeltåg, tunnelbana och busstrafik. Till Stock-som
holms Centralstation kommer dagligen från hela Stockholms-resenärer
området, från andra delar Sverige och från utlandet. Genom Central-av
stationens huvudentré Centralplan varje dag tusentalsmot strömmar

Åtskilliga dessa efterfrågarresenärer. taxitjänster olika slag.av av
Centralplans begränsade fysiska och dess mycket begrän-utrymme

sade möjligheter till magasinering taxibilar omöjliggör trafiksy-av
för taxi liknande det på Arlanda.stem Resenärerna måste ändock kunna

erbjudas de taxitjänster de efterfrågar, dvs. såväl vanlig taxi, färd-som
tjänst tågtaxi.som

Framväxten effektiv konkurrens på tidigare reglerade markna-av en
der kan kräva vissa regleringsstrukturer. NUTEK har i sin rapportnya
R 1996:67 framhållit under åren efter avregleringen taxi haratt av
samhället på grund uppenbara missförhållanden drabbat taxi-av som
kunder ekonomisk brottslighet tvingats införasamt rad komplette-en
rande regler. Problemen har begränsats bl.a. införandetgenom av en
obligatorisk förarlegitimation.

Trafiksituationen vad gäller taxi på Centralplan har tidigare
inneburit uppenbara ordningsproblem, bl.a. beroende på utrymmesbrist,
vilket drabbat konsumenterna. därförDet rimligt SJ har in-är att som

tillgodose tågtrafikantemas behovtresse och förvaltaratt detav som

4 19-0890Kunvänligaretaxi
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trafiksituationenochordnings-förbättrasökermarkområdetaktuella
sådantändamål.detta Ettförformnågoninföra systematt avgenom

nödvändigt förvad attlängre äremellertid inte änfår somsystem
så detutformasdärför öppetbör ärändamål. Systemet attuppnå detta

ochuppfyllersig ochanslutaönskartaxibolagför alla sammasomsom
krav.objektivakändaförhand

före-allaandra sidan,å utgörTaxiföretagenochsidanåSJ somena
ocksåhararrendeavtal. Parternaundertecknatharmening,i ettKL:stag

upplåterTaxiföretagdå rättanvändasskallmallavtalupprättat ett som
i § KLAvtalskriteriet 6arrendestället.trafikerataxibolagför attannat

uppfyllt.såledesär
filendastomfattarTaxiföretagenochmellan SJArrendeavtalet en

kanfiltill dennatillträdeinte har taTaxiföretagCentralplan. som
filernaAllatågtaxi.s.k. äravsedd förFil 2 trefilkunder ärupp

taxikundemaförunderlättaför attskyltarmedmarkerade atttydligt
taxiföretagnågotintesåledesutesluterArrendeavtaletbil.önskadvälja
arrendeav-EnligtCentralplan.påkundererhållamöjlighetenfrån att

beställningscen-andraförupplåtai sinTaxiföretagen rättskalltalet tur
Stockholms länsfärdtjänstavtal medgällandeinnehartraler ettsom

arrende-trafikeramallavtaletivillkorenuppfyller attochlandsting som
medbeställningscentralerandrasåledes förmöjliggörAvtalenstället.

så önskar.defiltrafikeravillkor fåpå vissafärdtjänsttillstånd att om
färdtjänst-skall innehafiltrafikerar 1taxiföretagpåkravSJ att som:s

bl.a.alla slagstillsevill resenärer,i SJgrundsin atttillstånd har att
begränsadedetfärdtjänst, utrymmettillharrörelsehindrade rättsom

erbjudas tjänster.huvudutgång kanCentralstationensutanförför taxi
färd-förunderlättaförtillgängligalättmåste attFärdtjänstbilama vara
skallintedessarimligtdärför resenärerDet atttjänstresenärema. är

utgångliggerfil mottill l närmastfram längresigbehöva änta som
taxifordonsamtligataxisystem attCentralplan. Ett garanterar somsom

alltidCentralplanutgångCentralstationens mottillgängliga närmastär
förutsättningväsentligdärförkanfärdtjänsterbjudakan envaraanses

färdtjänstkravetochplatspå dennataxisystemfungerandevälför ett
konkurrensbegränsningsådanintekan därför om-utgöra somenanses

mednormalt endastärdtjänstavtal tecknasi Fförbudet 6 § KL.fattas av
kapacitet.ochtillgänglighetgrund kravbeställningscentraler av

beställ-tilltill fil begränsas1trafikeringsrätterhållamöjlighetenAtt att
konkurrens-någoninte hellerdärmed utgöraningscentraler kan anses

med 6 § KL.i stridbegränsning
effek-och förtillfredsställandefungera attskallFör ensystemetatt

erbjudasskall kunnaCentralstationenvidCentralplantaxiservicetiv
sidabeställningscentralemasmedverkandedefrånåtagandenkrävs

taxivärdamasförkostnaderförersättningochtillgänglighetavseende
utformade iåtagandendessaSåsom ärarrendeavgiftenlöner, m.m.

Taxi-ställsde kravgårhellerintedå de utövermallavtalet och som
förbudet i 6 § KL.inteomfattas deföretagen av
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mallavtalet förutsättsI för upplåtelse trañkeringsrätt det inteattav
uppenbart Centralplan inte medger utökningär att utrymmet av an-

talet beställningscentraler. Utrymmet i fil begränsatl och företagdeär
tecknar avtal trafikeringsrätt har skyldigheter vad gäller till-som om

gänglighet och kostnadsfördelning. medförDetta de måsteatt en
rimlig fåchans tillgång till denna fil. begränsadeDet kanatt utrymmet
dock medföra inte kan fungera med obegränsat antalatt systemet ett
aktörer. Konkurrensverket har därför förståelse för det i framtiden,att

flera företag ansluter sig till kan uppstå den situa-systemet,om nya
tionen ytterligare företag inte får ansluta sig, detatt ett trots att upp-
fyller kraven i arrendeavtalet och mallavtalet. Under förutsättning att
Taxiföretagen tillämpar bestämmelsen objektivt och icke dis-ett
kriminerande kan den den tecknade bakgrunden inte i sigsätt mot anses
strida Skulle6 § den däremot kommaKL. tillämpas påmot att sättett

märkbart begränsar konkurrensen kan åtgärder med stöd bliKLsom av
aktuella. får dåDet i det särskilda fallet.prövas

Sammanfattningsvis finner Konkurrensverket arrendeavtalet ochatt
mallavtalet avseende trafikeringsrätten i fil 1 Centralplan med hän-

till de särskilda förhållanden råder inte märkbart konkur-ärsyn som
rensbegränsande i mening ochKL:s avtalen därmed inte omfattasatt av
förbudet i 6 § KL. Avtalen strider i sig inte heller förbudet i 19 §mot

missbrukKL dominerande ställning.mot av
Ansökan icke-ingripandebesked skall därför bifallas.om

Göteborgs6.2.3 Centralstation

Vid sidan terminalen finns uppställningsplatser för dvs.tågtaxi,ena av
sådan taxi förbokats kunden antingen i samband med attsom av
tågresan köpts eller på tåget. Tågtaxi upphandlas centralt och det är ett
taxibolag har hand alla vid terminal. före-Härtransportersom om en
kommer inte några nämnvärda problem med taxiverksamheten.

Vid andra sidan terminalen finns de ordinära uppställningsplat-av
för taxi. Såväl de beställningscentralemaresenärer större ärserna som

missnöjda med den situation råder här. begränsatUtrymmet ochärsom
mindre efterfrågade taxibolag proppar igen taxifilema. De större
beställningscentralema sig inte ha tid och råd i långastå köerattanser
för på köruppdrag då de i stället kan erhålla köruppdragväntaatt ett
från håll. Tidvis har stämningen bland förarna också varit såannat
otrevlig förarna från de centralema dragit sig för stå där.att större att
Således det mycket försvårt den vill anlita någon deär resenär som av

beställningscentralema erhålla med någon derasstörre att en resa av
fordon. Enda möjligheten för det taxifilema ochär mesta att passera

längst bak på någon fordonen från den beställningscentralvänta att av
vill åka med händelsevis kommer för släppa någon resande.attman av
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tillfällen uttalat det påvid fleraKonkurrensverket har att avreg-en
utbudet.skallefterfrågankundensmarknadlerad styraärytterst som

vid Göteborgsspelkonkurrensenden friaMånga sattsatt urmenar
imöjlighet kommaharkunden där inteeftersomCentralstation att

vill åka med.beställningscentral handenmed och väljakontakt
och i vissaordningennegativa synpunkter påhaftpolisen harOckså

stationen.trafikerarfall de bolagpå som
kommunaltaxiñlema finns,därCentralstationen,utanför ärMarken

problemenmöjlighet lösasåledes inte någongatumark. harSJ att exem-
ställeti Stockholm. Icentralstationenskett vid ärpelvis det sätt som

platsen.ordningen påfördet kommunen ansvararsom

eterminalerFärj6.3

Inledning6.3.1

utredningenvadenligtoch Malmöi StockholmFärjeterminalema är,
taxiverksamheten. Göte-med Iproblemi frågaerfarit, utsattamest om

huvudsakliga problemetdet utrymmetborg däremot attvarasynes
ordnings-medföraskulledettabegränsat. Attterminalemautanför är

fárjeterminaler iVid andradock inte.konkurrensproblemeller uppges
Oftaomfattande. harsåtaxiresandet resenärernalandet inteär egna

färjan.ombordfortskaffningsmedel med sig

Stockholm6.3.2

meddel problemfinns helutlandstrafikförVid fárjeterminalema en
klagomåltvekanproblemettaxiverksamheten. Det ärstörsta utan

taxi-regleratCentralStockholmsökat sedanProblemen haröverpriser.
terminal.utanför sinverksamheten

deninformationsskyltarterminaler harVid vissa satt omuppman
förbeställ-ombesörjerrederierAndrai Sverige.taxisituationenrådande

så önskar.taxi för dening resenärer somav
taxiverksam-ordningfå bättreförsökaDiskussioner att enom

markendockrederier. problemflesta Ettförts hos deheten har är att
Stockholmstillhörrederiernainteterminalemautanför utanägs av

myckettill färjornatillfartsvägamaproblem ärhamn. Ett är attannat
innebärlösningdärför försigRederiema drarblockera.lätta att somen
leda tillskulle kunnadettaxiföretag eftersommed vissaslutsavtalatt

taxiföretag.blockerades andrafärjornatrafiken tillatt av
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6.3.3 Malmö

Rederiema det problem med taxiverksamheten utanföräratt storaanser
tenninalema. Resenärerna känner sig lurade de ibland fåttattgenom
betala mycket höga priser som exempel har det kostat 600-angetts att
700 kr till hotell omkring två kilometer från terminalen.att Detettresa

svårt få förare åta sig köruppdragär med korta resträckor, efter-att att
de inte det lönsamt. Stämningen ofta obehaglig förärsom anser rese-

med förare försöker ragga uppnärerna dem och kommersom som
med tillmälen inte väljer deras taxi. Kvinnligaresenärernaom passage-

blir för obehaglig uppmärksamhet och trakasserier. harutsatta Detrare
också förekommit förare släpper luften på cyklar parkeratsatt ut som
utanför terminalen för cykelägama i stället skall taxi de kom-att närta

i hamn. Polisanmälningar i saken har inte haft någon effekt. Vidmer
något tillfälle, då de allmänna kommunikationerna stod stilla, höjde
taxibolagen sina priser dramatiskt.

På grund den oordning råder utanför terminalema kommerav som
sällan taxifordon från de beställningscentralema dit intestörre om resan
förbeställts någon kund. Bl.a. Flygbåtsterminalen och Svävaretermi-av
nalen i Köpenhamn har direkttelefon eller beställningsserviceannan
just för förboka taxi i Malmö. De bekanta medatt resenärer ärsom
situationen i Malmö har sig vid och förbeställer därförvant systemet

sinregel taxi. Utanför terminalema i Malmö står därför oftasom en
mängd förbokade taxi och inväntar fárjornas ankomst. skaparDetta i
sig visst problem grund det begränsade utanförett utrymmetav
terminalema.

Liksom tidigare beträffande Göteborgs centralstationsagts menar
många konkurrensen spel utanför färjeterminalema i Malmö.att satts ur

Rederiema mycket bekymrade situationen sig haär över men ser
svårt lösa problemen. Framför allt beroende på marken utanföratt att
terminalema inte deras tillhör kommunen. De ocksåär utan attmenar
problemen framför allt beror myndigheternas bristande kontroll över
taxiverksamheten.

6.4 Kommunal gatumark

Allmänt6.4. l

terminalerDe olika reglerat taxitrafiken har varit tillsätt ägaresom
den mark där taxiuppställningsplatsema varit belägna. En markägare
kan dettapå förfoga sitt markomräde, förutsättningundersätt över att
förfarandet inte strider lagar och förordningar, konkurrens-mot t.ex.
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kommunalmedförhåller det sigPåbestämmelser.lagens sättannat
belägnaregelmässigttaxistolpartaxifickor ellergatumark. Allmänna är

bruk.avsedd för allmäntdetaljplanenligtmarksådan ärsom
begränsad.marksådanförfogaMöjligheten äröveratt

kommunalpåtrafikenregleraMöjligheter6.4.2 att

gatumark

trafikföreskrifterLokala

fårtrafikenhurreglerinnehållerVägtrafikkungörelsen VTK om
lokalakommunen,kanEnligt VTKallmän plats.regleras på genom

parkering påförplatserundantagsfallitrafikföreskrifter, reservera
boendeparkering, platserundantagsfall kanSådanaallmän plats. avse

beskickningsfordon.ellerutryckningsfordonochrörelsehindradeför
frågakomma idock intekantaxiföretagför vissaplatserAtt reservera

ff..trafikföreskrifter 147 § VTKlokalagenom

ordningsföreskrifterLokala

kommunfår1993:1617OrdningslagenibestämmelsernaUtöver en
dennaeller delför kommunenföreskrifterytterligaremeddela somav

offentlig platsordningen påallmännaupprätthålla denförbehövs att
ordningslagen.kap.3 8 §

diskuteradesföreskrifter fårvittgående sådanahurFrågan varaom
i frågaSOU 1985:24,Ordningslagen,betänkandet torg-bl.a. i om

handel:

upprätthållaförbehövtstorghandelsföreskriñer harolika attFrågan om
för-aktualiserats kommunernaalltframförplatsen har närordningen på

torghandel.vid Ivarusortimentet rätts-begränsapå skildasökt sättatt
intevarusortimentetbegränsningar iföreskrifterlokalapraxis har om

inneburitföreskrifterna harmotiveringenmedsällan underkänts att
förbehövtstorghandeldriva attiinskränkning änrätten attstörre som

RÅ 196173, I19571956 I 88,ordningenden allmännatillgodose s.
ordnings-påkalladetöreskriftema har41. Om1965181, I ansetts av

RÅ 86.1966 Igodtagits 5.120,1957de dockskäl har
torghandelnÄven erinrade dåsig i frågan. JOuttalathar attJO om

bestämmelserOrdningsstadgansAllmännastödmedfår begränsas av
ordningen.allmännaupprätthålla denbehövs fördettaendast attom

för sigochikommunernaordning kanallmändennaInom ram --
på Envarusortimentetbegränsarreglering torget.genomföra somen
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sådan begränsning kan emellertid också, anförde JO, framstå önsk-som
värd andra skäl, för skydda viss handel eller påt.ex. attav annatannan

konkurrensbegränsande skäl.sätt Det enligt JO uppenbartav attvar
sådana intressen inte föll inom för allmän ordning och därförramen
inte lagligen grundade JO 1965 482.var s.

I regeringsavgörande från år 1982 och 1983 underkändes Falu och
Borlänge kommuners lokala bestämmelser begränsningar iom varusor-
timentet vid torghandel. Falu kommun anförde i sitt fall trängsel ochatt
oordning rådde på grund det begränsade antalettorget torgplatserav
och kommunens beslut led i strävande åstadkommaatt ett ett attvar
bättre ordning och mer förskönat och lugnt.göraatt torget

betänkandet föreslogsI kommunens meddela föreskrifteratt rätt att
skulle utvidgas till gälla sådant hänfördeäven sig tillatt änannat som
upprätthållandet den allmänna ordningen. Detta avvisades emellertidav

flera remissinstanser, liksom regeringen prop. 1992/932210av av s.
ff.145 och riksdagen eftersom detta skulle innebära inskränkning ien

näringsfriheten och sådana inskränkningar endast borde få detgöras om
fanns starka skäl. Ett sådant skäl skulle kunna konkurrensenattvara

skadlig for konsumenterna, vilket alltså beträffande torghandelvar man
inte ansåg fallet.var

Tillstånd enligt Ordningslagen

Polismyndigheten kan tillstånd till användande offentlig platsge av en
inom detaljplanelagt område på inte medsättett stämmer överenssom
det ändamål platsen upplåtits för eller inte allmänt veder-ärsom som

Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen,taget. som
har i frågan och också kan uppställavetorätt villkor för tillståndetsom

kap.3 och1 2 §§ ordningslagen l993:16l7
Om syftet använda platsen för det ändamålär platsenatt ärsom

avsedd för krävs inget tillstånd. För polismyndighet skall kunnaatt en
meddela tillstånd till användande offentlig plats behövs således attav
ändamålet detta följerAv polismyndighetenär inte kanett annat. att
meddela tillstånd för något taxiföretag använda plats redanatt en som
enligt detaljplan avsedd för taxitrafik. Möjligen skulle polismyndig-är
heten kunna meddela tillstånd för taxiföretag utnyttja platsett att annan

den enligt detaljplan avsedd förän taxitrañk. till bl.a.Hänsynärsom
konkurrenslagstiftningen måste då emellertid tas.
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kvartersmarkgatumark tillkommunalOmvandling av

kommunalaomvandla denbudstillståalternativ kan ärEtt attsom
ökarmarkenförfogaMöjlighetenkvartersmark. övertillgatumarken att

förhuvudmanstårkommuntveksamtdå. kanDet att ensomensynas
taxi-avtal medreglerastrafikentaxiuppställningsterminal där genom

kunnaalternativ skulleupphandling Ettskötadärvidföretag och m.m.
denfastighetsägaretill den ägermarkenöverlåta t.ex.att somvara

taxitrafiken.förlåta denneterminalen ochanslutande ansvara
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tillsynLänsstyrelsernas7

Allmänt7.1

tillstånds-tillsynPrövningsmyndigheten/länsstyrelsen överutövar att
ochgällande bestämmelserenligtbedriver verksamheteninnehavare att

förgälleruppfyller de kravtaxiforarlegitimationinnehavare somav
trafik-också verka for kravenMyndigheten skalllegitimationen. att

taxitrañken be-uppfyllsoch arbetsmiljötrafikmiljösäkerhet, samt att
alla taxitrafikutövarelika förkonkurrensvillkordrivs under ärsom

kap. § YTL.5 17
ochtrafiktillståndkopia beslutskall skickaLänsstyrelsen omen av

polismyn-tillstånd dels tillåterkallelse sådantellerändring ettavom
folkbokförd ellerinnehavarensökanden ellerdigheten i den där ärort

polismyn-ledning finns eller till denverksamhetensföretagets ellerdär
skattemyndig-underrättas, dels tillbörlänsstyrelsendighet ansersom

YTF.heten 8 kap. l §
kanomständighetnågonuppmärksammarmyndighetOm somen

taxiförar-omprövning tillstånd ellerförbetydelse ett enavenvara av
prövningsmyndigheten.tillanmäla dettaskall myndighetenlegitimation

trafikutövningenskett iöverträdelse haranledningFinns det attatt anta
kap. YTF.åklagarmyndighet 8 2 §till polis- ellerskall detta anmälas

driveruppbär ellermyndigheterSkattemyndigheter och andra som
delänsstyrelse lämnaskall begäraneller avgifter påin skatter av en

kap.prövning eller tillsyn 8for sinuppgifter denna behöversom
YTF.3 §

trafiktillstånd, ellerhardomstol dömt någonEn annansomsom
brottsbalken eller skatte-kap.9-11prövad, for brott YTL, YTF,mot

frågadär sådanavgjort målhögrebrottslagen eller rätt ett ensomen
beslutet tillkopia domen ellersändaskall pröv-prövats, genast en av

kap. YTF.ningsmyndigheten 8 4 §
taxiförar-taxitillstånd elleransökningardels kunnaFör prövaatt om

länsstyrelserna härutövertillsyn harlegitimation, dels kunna utöva
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vissa andra registeruppgifter,möjlighet få tillgång till myndighetersatt
utsökningsregistret, polisregister och bolagsregister.t.ex.som

Aktuella register7.2

Yrkestrañkregistret7.2. 1

innehåller uppgifter bl.a. tillståndsinnehav.Yrkestrafikregistret om
registreringsmyndighet.Registret förs Vägverket, centralärsomav

registreringsmyndigheter. registret försLänsstyrelserna regionala Iär
tillståndshavaren, vilken myndighet meddelatuppgifter somom

i förekommande fall uppgift dentillståndet, slag tillstånd och omav
för trafrkutövningen och de övrigaeller dem personersom ansvarar

Även tillståndet liksomvillkor och begränsningar iprövats. var-som
upphörande tillståndet registreras.ning, återkallelse eller annat av

taxi-fordon enligt anmälan används iUppgifter vilka somom
bilregistret ochtrafiken finns i bilregistret. samköming mellanGenom

erhållas meddeladeyrkestrafikregistret kan fullständiga uppgifter om
fordon används enligt dessa.tillstånd och deom som

Vägverket, läns-uppgifterna i yrkestrafikregistretAnvändare ärav
yrkesmässigapolisen och i någon mån inom denstyrelserna, utövarna

princip sekretess.trafiken. Uppgifterna omfattas i inte någonav
förord-yrkestrafikregistreringen finns ibestämmelserNärmare om

regelverket rörandeningen yrkestrafikregister. Hela1979:785 om
vägtrafikregistrering föremål för översyn.är

Utsökningsregistret7.2.2

förutsökningsregisterlagen 1986:617 finns bestämmelserI ettom
hela utsökningsregister gäldenärer i allmännalandet övergemensamt

användas i exeku-mål, det s.k. REX-registret, i första hand skallsom
får, mellan yrkestra-tionsväsendet. Länsstyrelserna samköminggenom

fikregistret uppgifter Sankömingoch REX-registret, tillståndshavare.om
maj Riksskatteverketsker gånger år januari, och september.tre per

iredovisar resultatet samkömingen till Vägverket. Uppgift lämnasav
ochförekommande fall skulders storlek, likvidation, konkurs, ackordom

näringsförbud. sammanställer uppgifterna och vidarebefordrarVägverket
dem till länsstyrelserna.
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Polisregister7.2.3 m.m.

innehåller uppgifterkriminalregistretallmännaDet personer somom
dvs. fängelse, Villkorlig dom,påföljder böter,har dömts till andra än

till särskild vård uppgifteröverlämnandeskyddstillsyn och samt om
Vidare innehåller det uppgifterbrottsbalken.åtgärder enligt kap.34 om

Registret förs Riks-villkorliga domar.strafförelägganden avseende av
polismyndighetema för ocksåRikspolisstyrelsen ochpolisstyrelsen.

förs medKriminalregistretpolisregister.olika slag numera sammanav
Rikspolisstyrelsen. samordnadeDetcentrala personregistret hosdet

belastningsregistret PBR.kallas ochregistret person-
polisregisterkungörelsen får1969:38Enligt nuvarande 16 § ena

polisregistret fördirektåtkomst tillterminalåtkomstlänsstyrelse ha
Åtkomsten begränsadtrañktillstånd.upplysning i ärenden bl.a. ärom

i registret eller inte.sökande förekommertill uppgift denatt avse om
Rikspolisstyrelsen sänderVägverket tillpraktiskt det till sågårRent att

trafiktillstånd.den ansöker Somuppgift på ompersonnummer somom
uppgift vederbörande förekom-Rikspolisstyrelsen påsänder omsvar

får beskedet före-länsstyrelseni registret eller Om att personenmer
i normalfalletSvarstiden uppgårkommer rekvireras registerutdraget.

till dagar.10-14
införas hos polisen.registerden juli kommerFrån 1 1999 attnya

regi-då tvåbelastningsregistretnuvarande ochDet ersätts avperson-
Miss-och belastningsregister BR.misstankeregister MR ettster, ett

fylltinnehålla uppgifter den hari huvudsaktankeregistret skall om som
skäligenförundersökningsledarens bedömningenligtår och15 ärsom

förbrottbrottsbalken, för någotbrottmisstänkt för något annatmot
fall utomlandsföreskrivet i vissavilket straff bötersvårare ärän samt

misstankeregister. Registretl998:621begånget brott lagen om
knapphändiga uppgifter och kanmycketkommer innehållaatt snarare

skall innehållaBelastningsregistretreferensregister.beskrivas ettsom
uppgifter lagenför och liknandeuppgifter påföljder brottom

ändamålen med debelastningsregister. Ett1998:620 re-nyaavom
misstanke-till de belastnings- ochunderlätta tillgångengistren är att

lämplighetsprövning.myndigheter viduppgifter behövs för bl.a.som
iutlämnande uppgifter registrenreglerna i frågaDe avsesav uromnya

nuvarande.huvudsak demotsvara
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7.2.4 Bolagsregister

och registreringsverketPatent- registreringsmyndighetPRV förär
aktiebolag. aktiebolagsregistret förs väsentliga uppgifterI aktie-om
bolag, såsom uppgift styrelseledamot, suppleant, verkställandeom
direktör eller firmatecknare. för handelsregistretPRV iävennumera
vilket det förs väsentliga uppgifter enskild näringsidkare, han-om
delsbolag och ideell förening näringsverksamhetutövar samtsom
bolagsmän i enkla bolag, näringsverksamhet idkas i bolaget.om

7.3 Föreslagna och beslutade förändringar

reformerad7.3.1 yrkestrañklagstiftningEn

prop. 1997/98:63

I propositionen föregick den yrkestrañklagen 1998:490 ut-som nya
talade regeringen det inte motiverat utvidga länsstyrelsemasatt attvar
möjlighet erhålla information från REX-registret dematt attgenom ge
direktåtkomst terminalåtkomst till utsökningsregistret. Däremot
menade regeringen aktiebolags- handelsregistren med vissa in-att resp.
tervaller skulle samköras med yrkestrafikregistret så länsstyrelsernaatt
automatiskt skulle få uppgift förändringar i bolagen. Slutligenom an-

i propositionen bestämmelsen ipolisregisterkungörelsen bordeattgavs
omfatta tillsyn tillstândshavare. Registersökningen borde ocksåäven av
få omfatta övriga prövade liksom ärenden ansökanäven personer om
och tillsyn beträffande taxiförarlegitimation.

Propositionen har antagits riksdagen prop. 1997/98:63 och113av s.
bet.114, l997/98:TU9, rskr. l997/98:l92.

7.3.2 Trañkregisterutredningen

Hela regelverket rörande vägtrafikregistrering föremål förär översyn.
Trañkregisterutredningen, behandlat all slags vägtrafikregistre-som
ring, dvs. registrering yrkesmässig trafik, lämnade sitt betän-även av
kande Vägtrañkregistrering, SOU 1998:162, i december 1998. Utred-
ningen förslår bl.a. samlat vägtrafikregister införs, vilket ocksåatt ett
innefattar det nuvarande yrkestrañkregistret.

Trañkregisterutredningen har vidare gått igenom rekvisiten för i
vilka fall länsstyrelsen skall underrättas begångna brott. Trafik-om
registerutredningen lämnar principskiss på rörandeett nytt systemen
underrättelserutiner. betänkandet förslåsI vidare bl.a. länsstyrel-att
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ochVägverketpolisregistrentilldirektåtkomstskall få attsamtserna
bötesbrott. Denskall aviserasgenomgående ävenlänsstyrelserna om

skulle kommalänsstyrelsernasåledesinnebärordningenföreslagna att
utsträckningibrottbegångna änstörreunderrättasatt nu.om
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överväganden förslagoch8

beställningscentralerAllmänt8.1 om

beställningscentral8.1.1 Begreppet

faktisktjuridiskt ellerdet varken någonfinnstidigareSom nämnts
beställnings-beställningscentral. Attdefinition begreppetvedertagen av

i sig.begreppet Meninte minstväsentlig framgårfunktionen är enav
beställnings-endastför mycketbeställningscentral i dag såstår änmer

avsnittservice 5.2.se
före-1998:72,konkurrenslagen, Dsföretag ochpromemorian SmåI

definierasbeställningscentraldär begreppetförordningslås som enen
och fördelarbeställningarfunktion transport-gemensam tar emotsom

därmed.samband En-harverksamhetutför sådanuppdrag samt som
definition någotmening dennaTaxiutrednings snävligt års1998 är om

dag bedriver. Denbeställningscentral iverksamhettill den enman ser
beställningsservice.i dag utförföretagheller alla deomfattar inte som

fler-utformas sådefinitionenmening börTaxiutredningensEnligt att
omfattas.finns i dagbeställningscentralerdetalet somav

medfördelarnaallmännaVilka de8.1.2 är

beställningscentraler

mångabeställningscentralsamverkan inominnebäråkarenFör en
beställningsfunktionen. Denaturligtvis självafrämstafördelar. Den är

beställningsservice. Förformkräver någon attflesta taxiresenärer av
regelkrävssamhällsbetaldautföraanbud på och attlägga somresor

samhällsbe-delandsortenbeställningscentral.i Isamverkar ärenman
i verk-ryggradende oftaeftersomsärskilt viktiga, utgörtalda resorna

ocksåkrävs detför företagutföradet gällersamheten. När att somresor
isåvälförekommerFöretagskunderenhet.regel störreäratt man en

Även detprivatkunderdet gällermindre ärstorstäder i närorter.som
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fördel ansluten till beställningscentral. Majoriteten allaatten vara en av
privatresor beställda och trenden går alltmer i den riktningenär att
kunden medvetet väljer sin beställningscentral. åkare tillhörDen som

beställningscentral har därför regel bättre beläggning efter-en som en
han förutom plocka kunder från kan beställ-att gatan ta emotsom upp

ningar centralen. tekniskaDen utrustning krävs för attgenom som-
driva beställningsväxel ofta dyr varför det fördelär är atten en vara
flera delar på kostnaden. Härtill kommer personal för skötaattsom
växel och administration. En alltför liten beställningsverksamhet kan
påverka åkaren negativt, åtminstone i storstäderna, eftersom det inte är
lätt med endast eller fordon upprätthålla så högatt serviceett ett par en
inom område den kundernas efterfrågan.ett Föratt mot attsvarar upp

tillgodose företags behov krävst.ex. relativtstörreett av resor en om-
fattande verksamhet för kunden skall kunna taxi-att garanteras en

inom rimlig tid. Andra fördelar för demtransport anslutna tillärsom-
beställningscentral centralen regel ombesörjer marknads-är atten som

föring och viss administration, ofta har tömningsservice och köper
material till lägre pris. Beställningscentralen anordnar i vissa fallett ut-
bildning för åkare och förare och informerar regler Manom nya m.m. -
skall inte heller bortse från det faktum åkare tillhör be-att en som en
ställningscentral med rykte i dag ofta kan känna tillfreds-ett gott en
ställelse och stolthet i sitt yrke.en

kundernaFör finns det givetvis också andra fördelar med beställ-
ningscentraler den möjligheten beställa taxi innebär.än Be-attsom en
ställningscentraler skapar sig- åtminstone ofta profilnumera en egen-

underlättar för kunden välja den tjänst hans behov.attsom som passar
Genom särskild logotyp och känner kunden igen de olika beställ-annat
ningscentralema och kan därför, då han taxi frånäven tar gatan utanen

förbeställa den, aktivt val taxiresa.att Fordonens utmärk-göra ett av
ning också kunden har möjlighetgör identifiera vilken beställ-att att
ningscentral han anlitat taxifordonen inte Dettaär äranonyma. av
vikt för den händelse kunden vill framföra något klagomål över resan
eller han vill efterlysa något han glömt i bilen.- fördelEn ärom annan

åkarna inom beställningscentral har prissättningatt och atten samma
Centralens prisbild sällan fluktuerar från dag till vilket gören en annan,

kunden inte vid varje enskilt tillfälle behöver bekymraatt sig om resans
pris. En mycket viktig faktor beställningscentralema har sittär att-
goda rykte Därför finns det regelvärna deatt strävan attom. som en
anslutna åkarna skall utföra så kunden blir nöjd ochtransporterna att
åter anlitar beställningscentralens service. Detta medför kundernaatt
ofta kan lita på de inte blir lurade eller trakasserade de åker medatt när

fordon från beställningscentral. Skulle deett allt bli det, finnstrotsen
det möjligheter framföra klagomålen och få rättelse.sagt attsom
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kontrollera åkaregäller det ofta lättaresamhälletFör är attatt som
sådan.de inte samverkar i Enbeställningscentralingår i än ensomen

vilket detinformationen fråncentralerdel görtaxametrama,sparar
kund blivitkontrollmaterial vid revision. Ommöjligt erhållaatt enen

fordonet ochdet också lättare spåraoegentlighetför någon är attutsatt
tillbeställningscentral. Tillhörighetentillhörföraren fordonet enenom

självsanering branschen.vidare till vissbeställningscentral bidrar en av
beställ-tillhörtordeIncitamentet sköta sig störreatt vara om man en

tänkagoda rykte på. Deeftersom har centralensningscentral, attman
seriöst inom näringensköter sig och verkarförare inteåkare eller som

Beställnings-mån sitt rykte.in i centralsläpps inte ärsom omen ——
ofta de fordongod service kräverkonkurrerar medcentraler attsom

tillhög standard. bidrarcentralens håller Dettakör i attennamnsom
ofta miljövänliga. del beställningscen-trafiksäkra och Enfordonen är

bilar.just med miljövänligatraler profilerar sig

nackdelar medFinns det8.1.3

beställningscentraler

beställnings-fördel tillhöraåkare detLiksom många att ensom enser
Taxibranschen dominerasnackdel.upplever andra detcentral som en

just för dendem har sökt sig till näringensmåföretagare och vissa avav
påVill driva litet företagegenföretagandet.frihet ligger i ettmansom

beställningscentral innebäraanslutning tillsitt kan attsätteget enen
bestämmel-beställningscentralensmåste följafriheten begränsas. Man

måsteutrustning, klädselutseende fordon, Mani fråga m.m.omser
för be-eller finnas till förfogandekommenderingsplankanske följa en

harbeställningscentralertillfällen. delställningscentralen vid vissa En
förehavanden,kontroll åkarnas och föramasvidare omfattande överen

kan deneller obehagligt. Slutligenpressandevilket kan upplevas som
alltförtill centralförenad med anslutenkostnad är att varavara ensom

beställningscentral inteför somliga.betungande Att ärstarta en egen-
utrustningkostnader foralla. bl.a. förenat medmöjlighet för Det ären

organisation. Beställningscen-och kräver vissoch administration en -
naturligtvis kanmarknaden, vilketibland bli dominerandetraler kan

mindre aktörer.till förvara men
kan detför samhället i viss mån,kunden, kanske ocksåFör ettvara

kontroll sinabeställningscentraler de inte harmedproblem över an-om
det skall säkrareförväntar sigKundenslutna attatttransportörer. vara

beställningscentral eftersom hanfrånanlita fordon antar att cen-en
dåanslutna dit. Riskentillsyn demtralen har viss är attäröver somen

inteprissättningen. Skötspåhan mindre uppmärksam änär t.ex.annars,
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beställningscentralen seriöst kan det hända kunden får svårt iatt att
efterhand komma i kontakt med taxiföretaget för framföraatt even-
tuella klagomål, mindre vinna framgång med dem. finnsän Det exem-
pel på beställningscentraler så löst deär sammansatta att egent-som
ligen endast existerar på Som exempel kan det förnämnaspapperet. att

tid sedan fanns beställningscentral i Göteborg till och meden en som
hade hemligt telefonnummer. finns alltså förDet risk beställ-att en
ningscentral legitimitet oseriös verksamhet. Ett annatger en pro--
blem kan förekomma beställningscentralen har så starkär attsom
ställning och tillgångså god kunder den inte behöver lägga sigatt
vinn upprätthålla god service kunderna. alltförEnatt gentemotom en
stark ställning eller tillsammans med andra centraler kan ocksåensam
innebära höga priser.

För samhällets del gäller marknader med få aktörer och dåligatt
konkurrens ofta uppvisar effektivitetsutveckling vilket leder tillen svag

service och/eller onödigt höga priser. Särskilt offentligasämre dennär
sektorn skall upphandla taxitjänster kan dominerande ställning fören

enstaka beställningscentral leda till höga priser.en

8.1.4 dagensKan problem lösas anslutninggenom
till beställningscentral

Vilka dagensär problem

huvudsakligaDe problem i dag finns inom taxinäringen har redo-som
visats i avsnittnärmare

branschensFrån sida fusket det absolut problemet.störstases som
Vissa åkare har eller mindre i köra svart, dvs. låtasatt system attmer
bli redovisa alla intäkter, använda sig arbetskraftatt svartav m.m.
Fusket leder till konkurrensen snedvrids. Fusket också till föratt är men
samhället i eftersom oredovisade intäkter innebär gårstort att staten
miste skatter och avgifter. gällerDetsamma för användandetom av

arbetskraft med tillägget dessutom inte sällan felaktigtsvart att staten
betalar bidrag till dessa Andra företeelser påverkarut personer. som
konkurrensen underlåtenhet betala försäkring och brottär t.ex. att mot
vilotidsreglerna. Det sistnämnda också fara för trafiksäkerheten.är en

Ett problemområde prissättningen och prisinformationen.annat är
Prisinfonnationen i dag mycket svår tillägna sig för den enskildeär att
kunden. Tariffema flera och svåra beräkna, informationen kanär att
vara otydlig och det svårt jämföra mellan olika bolag.är att taxoma
Överpriser förekommer också, särskilt vid terminaler och hotell där det
finns utländska eller andra inte känner till förhållandena pågäster som
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särskilt efterfrågas,taxiprisökningar, dådramatiskaTillfälligaorten.
förvidare svårtför konsumenterna. Dettill ärocksåkan enmenvara

dvs.kommitvilket prisefterhand visai överensresenär att om,man
tillfället förprisinformation vidtaxinsvad stått på resan.som

sinarbetati storstäderna harbeställningscentralemaDe stora
Även landsbygdenallmänheten.bekanta för äroch därförprofil är

kundortsbefolkningen. Enblandregel kändataxiföretagen somsom
persedlar i dessakvarglömdaeftereller frågavill klaga på vetresaen

fallet.alltidemellertid intevända sig. Såskallregel hanfall ärvartsom
enanlitat dethanbolagetkundenIbland inte än attvet varmer om

åkarenmed dettahängerproblem ärtaxi. attEtt annat sammansom
serviceinriktad och prisvärdutföraincitamenthar något tran-inte att en

Åkarekund igen.sällanåkareneftersom stötersport, somsamma
beställningscen-såväl inomfinnsdettapå utomsätt somresonerar

tralema.
taxi-problem medde flestafärjetenninalerochVid flyg-, tåg- är

terminaler ditdet vidSärskilt gälleraccentuerade.verksamheten ut-
taxi-avregleradesvenskadenmed dålig kunskapländska gäster om
ord-detta såvälmedförtenninalansvarigaanländer.marknaden För
blirKundernamissnöjdamedproblemningsproblem resenärer.som

liksomdåligt rykte,Sverige fårservice ocherhåller dåliguppskörtade,
proble-försökt lösaterminaler harVid flerataxibranschen i stort. man
beställ-trafikering med olikaavtalslutafalli vissa att omgenommen,

lös-terminalersredogörelse för olikaavsnitt finnsningscentraler. 6I en
taxiverksamheten.medproblemenningar av

i vissakonkurrenslagstiftningennuvarandedenbranschen harFör
falli vissaharBeställningscentralerproblem.fall ställt till växtsom

samverkan förvisseller avslutaverksamhetendra på atttvingats ner
också kun-drabbarkonkurrenslagens regler. Dettabrytaundgå att mot

efterfrågan. Påbeställningscentralen då inte kanderna, eftersom möta
problemfall tilli vissakonkurrensreglemalandsbygden ställer stora

fleradrivadet svårtdär så liteteftersom kundunderlaget är attär att
effektivt.verksamheterkonkurrerande

bran-inte sällanupphandlingen påtalasoffentligaBrister i den av
kombinationupphandlama ihosdålig kompetensschen. Främst avses

Åköpannonopol.talas iblandställning.alltför stark Detmed omen
ibeställningscentraler- främstvissateckenandra sidan finns att

särskiltsamhällsbetaldabetraktarinte längrestörre tätorter resor som-
förekommitsåledesföretagskontrakt. harDetstället hägrarlönsamma. I

anbud sinafå inhar haft svårtoch landstingkommuner attatt resor.
beställningscentralemaåkare inomenskildaförekommer ocksåDet att

inteeftersom dessasamhällsbetaldaundviker sigatt ta gerresoran
gjort.köruppdrag skulle haordinärtintäkterlikaåkaren ettstora som
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Tillsynen taxibranschen kritiseras från alla håll- från till-över även
synsmyndighetema själva- och harså varit fallet i ända sedanstort sett
avregleringen genomfördes. Tillsynsfrågor har behandlats vid flera till-
fällen betänkandeni och Lagstiftningen har skärpts, arbets-rapporter.

och samverkansgrupper har tillsätts olika föroch metoder attgrupper
skärpa tillsynen har arbetats fram. detta tillsynenTrots många attmenar
alltjämt har brister.

Olaga yrkesmässig trafik allmänt kallat svarttaxi har börjatåter- -
öka i landet efter ha försvunnit efter avregleringen. Främstnästanatt
medför verksamheten ordningsproblem risk för kundernassamt en per-
sonliga säkerhet. vissa fall drarI verksamheten med sig brotts-annan
lighet. Svarttaxi konkurrerar naturligtvis illojalt med den seriösa taxi-
verksamheten, sannolikt det oftast inte reguljära taxikunderärmen som
väljer detta alternativ. Problematiken med svarttaxiverksamhet ligger-
dock utanför det uppdrag utredningen har varför intevi behandlar den
närmare.

Minskar beställningscentraler problemen

Allmänt

Det finns anledning tillhörigheten till beställningscentralatt anta att en
har återhållande effekt alla former misskötsamhet. Varje åkareen av
och förare beställningscentralsin och har dess goda rykterepresenterar

förvalta. Misskötsel i något hänseende drabbar kollektivet i beställ-att
ningscentralen. gäller främst i förhållandeDetta till kunden- endast en
nöjd kund kommer tillbaka. den goda effekten skallFör uppnåsatt
krävs dock enskildade åkarna i beställningscentralen kollek-att ser
tivets goda rykte fördel för sig själv. åkaren inteGör detävensom en
finns det inget hindrar betraktarhan varje kömppdragatt ettsom som
engångstillfälle, vilket innebär han inte sig kundenbryratt attom ge en
så god service denne kommer tillbaka försökeri stället få såatt utan

intäkter möjligt vid varje köruppdrag. krävs alltsåDetstora attsom
beställningscentralens och transportöremas affärsidé kundenär att
skall komma tillbaka. då finns drivkraftFörst utföraatt transporteren
med god service och hålla rimliga priser.att

centraler har affärsidéDe förmedla god service åtattsom som
kunderna följaoch samhällets regler ställer ofta relativt långtgåendeatt
krav på sina åkare missköter sig kan drabbasDentransportörer. som av

böter eller uteslutning.t.ex.



Överväganden förslagoch 1171999:60SOU

branschenFusket i

givetvisintäkter kanredovisafrågaskötsamhet igällerdet attNär om
såeffekt.återhållande Attbeställningscentral hatillanslutning enen

de revisionerminstintefallet visasbehöverinte genom-somavvara
Visserligenbeställningscentraler.tillanslutnaavseende åkareförts ser

åtagandensinainte sköterdess åkare gent-centralenilla fördet ut om
egentligenliten.ofta Detupptäcktsrisken ärsamhället, äremot men

informationallochtillbeställningscentralenförst tar spararvaraom
tömningscentral,fungerarcentralendvs.från taxametrama, somom

fråninformationenVetskapeneffekten uppnås.positiva attden omsom
hänseendefusket i dettasannoliktlagrad innebärfinns atttaxametrama

minskar.
tillanslutnaåkarehos bådeförekommer ärarbetskraftSvart som

samverkan. Detsådanutanförstårdebeställningscentral somsom
vilka förarekontrollharbeställningscentraler överförekommer som

åkarnaheltskötsdet någotvanligenanlitar,åkarna är avsommensom
fråninformationenpåtillbeställningscentralersjälva. De tar varasom

anlitaråkaredessvilka förareföljamöjlighethar atttaxametrama upp
identifika-personligasittförarenförutsättningunder mataratt egna

mångaockså iBeställningscentralen kani taxametern.tionsnummer
bokningssystemet.fråninformationerhålla dennafall

åkarevilkenhosförekommakanvilotidsreglemaBrott sommot
kontrollnormalt harbeställningscentralen över.ingethelst och är som

taxameterinformationen,viss del spåratilldockkanDet att genom
centralen.till hosdenna tas varaom

Prissättning m.m.

för-kanvilketprissättningenövervakarBeställningscentralema vara en
detoch ihög serviceförocksåverkarCentralemakunden.del för

Beställnings-prisinformation.lättförståeligochtydligingårbegreppet
prissättningsåväleffektpositivoftadärförcentralema har somen

deutredningennoteradeZeelandi attVid besöket Nyaprisinformation.
godkundernainriktadebeställningscentraler att ser-engevarsom

endasttillämpadeochmed mångaifrånhade gåttvice taxorsystemett
Sverige.ifinnstendensSamma äveneller ett taxor.paren

tillhöråkareför denattraktivtmindreöverpriserAtt är enut somta
skötapådärför transportöremabeställningscentral, dels attatt pressen
efter-rättelse ifåmöjlighetharkundendärfördels attsig attär större,

hand.
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Slutligen motverkar beställningscentraler Chockhöjning taxomaav
vid eller dylikt. Dels det dyrt ändra istörre är att taxomaevenemang
många fordon samtidigt, dels skulle sådant förfarande beställ-ett ge
ningscentralen mycket dåligt rykte.

Reklamationer

Fordon anslutna till beställningscentral regel försedda medären som
märkning visar vilken central de tillhör. medför kundernaDetta attsom
aktivt kan välja åka med den central affärskoncept de funnitatt vars

deras behov och därmed de skall vända sig de ivet vartpassar om
efterhand vill klaga eller efterlysa kvarglömda saker. För attresan
kunna reklamera det dock företrädare förmåste gå nåattresan
beställningscentralen och det måste finnas viss för handett system att ta

reklamationema. också viktigt beställningscentralen harDet är attom
sådan kontroll sina anslutna den dels kan spåraöver transportörer atten

den utförtförare kunden klagat på, dels kan vidtasom resan som
åtgärder anledningmed detta. flesta beställningscentralerDeav upp-
fyller sannolikt dessa kriterier i dag, självklart för alladet inteärmen
centraler. tidigare vissa beställningscentralerSom så löstnämnts är

det enda de har i princip telefonnumretärsammansatta att gemensamt
och ibland logotyp. finns ingen enhet dit kunden kan vända sig medDet
klagomål eller och det finns ingen kontroll- ellerannat gemensam
åtgärdsfunktion.

Tillsyn

åkare inte håller sig till samhällets och beställningscentralensDen som
regler förförstör hela centralen. många beställningscentraler skerInom
därför kontroll och uppföljning verksamheten, vilket bidrar tillav en
självsanering branschen.av

Myndigheternas tillsyn åkare ingår i beställningscentralöver som en
kan enklare genomföra centralen kan tillhandahållaattvara om upp-
gifter tidigarede åkare anslutna. gäller detta,Främstärom somsom

centralen tillvaratar informationen från åkamasnämnts, taxametrar.om

Övrigt

Problemen vid terminaler har i vissa fall minskat avtal slutitsattgenom
med beställningscentraler i förbundit sig tillsin tur att attsom se-
deras följer uppställda regler. den offentligavissa Itransportörer upp-
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beställningscentralema påställas påockså krav mot-kanhandlingen
svarande sätt.

slutsatserAllmänna8.1.5

Beställningscen-beställningscentraler.medfördelarflerafinnsDet
mark-effektivtsigprofileramöjlighettaxiföretagentralerna attger

beställningentaxiföretag ochdärmed valetunderlättarochnaden avav
beställningscentralemafungerarkunderna.för Därutövertaxi ensom

kvarglömdaanmälavill klaga ellerkunderinstans förlättillgänglig som
beställningscen-förinomsamverkankanföremål. Härutöver ramen

bordebranschen. Dettakontrollmyndigheternasunderlättatraler av
krav.till gällandeoch levasköta sigviljaöka åkarnas att upp

tillbeställningscentralen bidraprissättningen kan attdet gällerNär
priset före-höjningarplötsligatydligare ochblirinformationen att av

sällan.kommer mera
beställningscentraliåkarna änkontrolleralättarebörDet att envara

informationtillhandahållakancentralemaeftersomåkare,enskilda om
information frånfrågadet i taxametramagälleråkarna. Främst om

beställ-bidrarVidaredenna.tillcentralereftersom många tar vara
branschen.självsaneringintemkontroll tillningscentralemas aven

beställningscentralerförekomstenkonstateraSåledes kan att avman
for-bedrivs i seriösarenäringenriktningeni denverkarallmänt attrent

hargrundfrämstblir högre, ettservicenivån attoch att manavmer
förekoms-Därmed inteförvalta.goodwill-värde sagt attattgemensamt

effekt.alltid har dennai sigbeställningscentralerten av
trafikområdeinomalla åkareprincipiavregleringen ettFöre var
beställnings-beställningscentral. Deochtillhöratvungna att sammaen
fanns mångaoch detställningstarkmycketfanns hadecentraler ensom

verk-drift ochderassynpunkterhadeåkareanslutnaäven som-——
medfördevilketmarknadenmonopolställning påhadesamhet. De en

därförbehövdeförvalta och degoodwill-värdehade någotde inte attatt
dik-delarikundeservice Debeträffandesig storainte anstränga m.m.
ochsamhällsbetaldabeträffandeavtalförvillkoren t.ex. resortera -—-

branschen.ifick kommavilkainflytandede hade överstort som
fullauppnå denstagnerad. Förbranschenupplevde attMånga som -

beställ-såledeskrävsbeställningscentraler atteffektenpositiva enav
kon-begränsagrad ochalltför högdominera itillåtsningscentral inte

kurrensen.
iinslagpositivtfungeraskallbeställningscentralema ettFör att som

fastde harnödvändigti 8.1.3,det, atttaxinäringen nämntsär ensom
så inteOmanslutnasinakontroll transportörer.ochorganisation över
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fallet kan beställningscentralen haär verkan i det dent.o.m. motsatt att
kan legitimera mindre seriös verksamhet.sägas en

8.2 Obligatorisk anslutning till
beställningscentral

8.2.1 Varför obligatorisk anslutning till

beställningscentral

Taxinäringen reglerad i de flesta länder och så fallet iär ävenvar
Sverige fram till den julil 1990. Fortfarande verksamheten kontrol-är
lerad, bl.a. den prövning sker vid ansökan trafiktillståndgenom som om
och taxiförarlegitimation och den fortsatta tillsyn innehavamaav som
skall ske. i kombinationDetta med taxiresenär ofta befinner sigatt en-
i position där han har svårt aktiv ställning till de olikautsatt att taen

erbjuds medför allmänheten förväntar sigatt attresor som -
myndigheterna har viss kontroll aktörerna på marknaden sköteröver att
sig. Emellertid myndigheternas begränsade. bristandeär Deresurser re-

problem i många sammanhang och kan knappastär ettsurserna man
förvänta sig just kontrollen taxinäringen skall prioriteras detatt närav
gäller tilldelning till myndigheterna. Därför måsteav resurser man
försöka förbättra möjligheten till kontroll sätt.annat

deEn tankar förts fram alla innehavare tillstånd tillär attav som av
taxitrafik skall anslutna till beställningscentraler. där-Manvara menar
vid beställningscentralema skall del den kontrollatt överta en av som
myndigheterna i dag sköter och kontrollen därigenom skall bliatt
effektivare. beställningscentralensGenom interna kontroll hoppas man
dels självsanering branschen skall ske, dels myndighe-att atten av

lättare skall kunna fånga fall misskötsamhet. Vidare skulleterna upp av
det bli betydligt enklare för myndigheterna kontrollera mindreatt ett
antal beställningscentraler omkring 9 enskilda åkare.500än

8.2.2 Beställningscentralens funktioner

Allmänt

För anslutning till beställningscentral skall ha positiv effekt krävsatt en
centralerna har viss struktur och stadga långsiktig verk-att samten en

samhetsidé. Beställningscentralens affärsidé måste kundernaattvara
skall komma tillbaka. måste profileraDen sig till attsamt transpor-se

upprätthåller god service till rimliga priser för kundernatörema atten
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Vidare måstefordon. transportöremacentralensanlitaskallåter vara
centralen har utövasådant rätt attcentralen påtill sättknutna attett

sköter sig. Somintedenvidta åtgärderochdessakontroll motöver som
det Där-alltid pådet inteföregående visar sättet.i detredogörelsen är

denbeställningscentral förställasminimikrav attvissaför måste en
uppnås.skallavsedda effekten

beställ-begreppetdefinitioneninställer sigfrågan ärFörsta avsom
Taxi-1998 årsflera förevilketmycket svår,ningscentral. Frågan är

ii begreppetinrymsverksamhet ärkonstaterat. Denutredning har som
läget,geografiskadetberoende centra-varierandemycketdag t.ex.

affärsidé.ochstorlekdessägarstrukturochOrganisationsformlens samt
sannoliktbegreppetringa inför att-får välja ärDen att somväg man

villföreteelserför vilkasigbestämmaZeelandi Nya reg-mant.ex. -
ifinnasvill skallsidasamhälletsfrånfunktionervilkaellerlera enman

beställningscentral.

beställningscentralfinnas ibörVilka funktioner en

beställningscentral. Iinaturligtvis kärnanBeställningsfunktionen är en
ifrån dealltolikabeställningsservicen på centra-storasätt,dag sköts

dygnetväxeltelefonister i tjänstflertal runtmedväxelkontorlernas ett
fordonen.tillsamtalenvidarekopplingcentralemasmindre uttill de av

be-formvilkenItelefax och Internet.viaockså skeBeställning kan
anledningsamhället harnågotknappastställningama äremottas som
skulleskerteknikutvecklingenvilkentakt iMed denreglera. enatt

detkansyfte.motverka sitt Däremotkunnaregleringsådan snarast vara
Zeelandi Nyafinns.funktionen Att-betydelse t.ex. upp-att somav -

upprätthålla dygnet-beställningscentral skallställa krav på att enen
tillgånghardygnettider påvid allakundenmedför delsrunt-service att

storleksådanbeställningscentralen måste attdelstill taxi, att vara av
betydertrafikområde.normala Detsittbetjänaklararden att senareav

förfördelkanvilketviss volym,haverksamheten måsteatt vara en
innebärEmellertidkontrollen.deninternasåväl den externa ensom

införamån måstei vissdygnet-runt-servicebestämmelse att manom
inomkunnamåsteBeställningscentralentrafikområden igen. ange

kontrolleraskall gåför det attområde den attvilket attatt opereraavser
kommunvisadet sigbörVanligenupprätthålls.servicen röra om-om

beställnings-relativtdet krävasskulleområdenvissa storaråden. Inom
omfattning.erforderligiservicetillhandahållaför kunnacentraler att

de-sammanhangeti detocksådygnet-runt-service måsteVad ärsom
beställningscentralennådet gårräckaknappastkanfinieras. Det attatt

kankrävasocksådet bör transportpå dygnet, attalla tidervid utan
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erhållas inom rimlig tid. Vad rimlig tid kan variera beroende påärsom
det geografiska läget och tidpunkten dygnet. Slutligen bör det till-
läggas kravet dygnet-runt-servicepå kan svårt upprätthålla iatt attvara

glesbygdsområden. Behovet sådan service heller inte såt.ex. ärav en
det de nackdelar sådant krav skulle innebärastort uppvägeratt ettsom

för mindre centraler i glest befolkade områden. En möjlighet till att
medge undantag från kravet på dygnet-runt-service därförbör finnas.

viktigEn funktion kunden skall kunna känna igen sig hos be-är att
ställningscentralema. Kunden måste vilken central han anlitar delsveta
för kunna välja dels för kunna återkomma med eventuellaatt attresa,
klagomål. beställningscentralenAtt har vissa igenkänningstecken är
alltså viktigt. Det kan länsstyrelserna, enligtyrkestrafiklag-nämnas att
stiftningen, redan i dag har mandat föreskriva utmärkningatt t.ex.om

fordon, de detta befogat.ärattav om anser
Beställningscentralen bör ha acceptabel klagomålshantering. Deten

innebär det skall finnas något ställe dit kunden kan vända sig föratt att
framställa sina klagomål. Som regel bör detta innebära centralen haratt

kontor med fasta öppettider allmänheten kan besöka ochett ettsom
telefonnummer tydligt i taxibilen och/eller kundenssom anges
kvitto. Vidare bör beställningscentralen ha fungerande rutiner för att ta

och behandla klagomålen. Centralen måste också haemot ett system
för med kvittots hjälp kunna lokalisera vilket fordon och vilkenatt t.ex.
förare kunden anlitat.

Alla förare bör naturligtvis ha god lokalkännedom inom det normala
trañkeringsområdet. beställningscentralenOm emellertid skall åläggas

för detta innebär det, liksom i fråga dygnet-runt-servicen, attansvar om
centralen måste inom vilket område den attange avser operera.

informationenAtt från tillvaratas någottaxametrama är ärsom av
värde för såväl Skattemyndigheten i vissa fall länsstyrelsernastort som

och polismyndighetema. Det skulle därför fördelaktigt kombi-attvara
obligatorisk anslutning till beställningscentral med krav påettnera en

centralen fungerar tömningscentral. Emellertid har mångaatt även som
åkare i dag väl uppbyggda andra rutiner för hantering informationenav

innebärande de denna till servicebolag ellert.ex. redo-tömmeratt ett en
visningsbyrå, vilken i sin har hand den administrativa efterbe-tur om
handlingen. Det tveksamt det finns bärande skäl för ändra påär attom
denna ordning.

Den funktion sannolikt den intressanta för samhälletär mest attsom
till beställningscentralernas stadga och den internaär kontrollenta vara

verksamheten. För god effektöver skall iuppnås detta hänseendeatt en
krävs, tidigare centralen bl.a. har fast struktur ochnämnts, attsom en
kontroll intemkontrollenöver I ligger också beställ-transportörema. att
ningscentralen skall ha kunskap vilka åkare, förare och fordonom som



Överväganden och förslag 1231999:60SOU

beställningscentralenSlutligen får intei centralensverkar varanamn.
fördominerande ställningalltförfår haingen åkarnaför liten och enav

effektivt.skall fungerakontrollenden internaatt

obligatoriumVad innebär8.2.3 ett

Tillståndsplikt

beställningscentral måsteanslutning tillobligatoriskinförandeEtt enav
tilltillståndbeställningscentralen harkrav påförenas med attett

i löståkaresådant krav kanverksamheten. Utan ett sam-samman
intemkontroll. Utanegentliginte har någoncentralermansatta som

verk-kontroll denha någonsamhället intetillståndsplikt skulle över
medelheller ha någracentral och intebedrivs inom attsamhet ensom

missförhållanden.eventuellaingripa mot
skulletillståndsgivning och tillsynhandhamyndighetLämplig att

kantill polisregistersin tillgånglänsstyrelsen m.m.genomsomvara
beställningscen-de hosvandelsprövning den ellergöra personeraven

verksamheten.ansvariga fortralen är personersom
beställningscentral börutredningengodkännasFör attatt enmenar

ha:
dehar kontrollcentralenmedgerstadgar överUtförliga attsom-

rutiner förtillfredsställandeoch visaranslutna transportörema att
vadreglerabör ocksåfinns. Stadgarnaklagomålshantering som

beställningscen-eller uteslutningoch utträdegäller vid inträde i ur
medlemmar/delägare/transportörerockså alladetta liggertralen. I att

taxi-grundläggande regler förvissasig följaha förbunditmåste att
prisinformation,tydligklar ochlämnaverksamheten som t.ex. att

vidare nedan.alltid använda taxametern,att se
dygnet-runt-service omtillhandahållaförTillräckliga attresurser-

antaltillräckligtdvs.meddelats,från detta kravundantaginte ett
upprätthålla växel e.d.förtillräckligafordon, attresurser

driva verksam-lämpligaellerAnsvarig är attpersoner somperson-
yrkeskunnandedvs. haskall lämplighetsprövas,heten personerna

anseende.samt gott

ansvarsområdeBeställningscentralens

beställningscentralensdefinieramåstetillståndsplikten liggerI att man
funktionerredovisningi denMed utgångspunktansvarsområde. över

ansvar/uppgifter läggas påbör följandeförra avsnittetgjorts i detsom
beställningscentralen.
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Upprätthålla beställningsservice dygnet inteom undantag med-runt-
getts.
Ha tillgång till rimligt antal fordon dygnet om inte undantagett runt—-
medgetts.

acceptabel klagomålshantering.Ha en-
Ha ansvarig/ansvariga företrädare lämpliga förestå verk-är attsom-
samheten.
Föra register alla anslutna åkare deras fordon förare.ochöver samt-
Tilldela alla fordon och förare unika identiñkationsnummer inom-
centralen.
Rapportera till länsstyrelsen förändringar i fråga anslut-om om-
ningen till beställningscentralen,

fastställda fonner förHa in- och utträde centralen.ur-
Verka för anslutna åkare och deras förare följer vissa grund-att-
läggande regler, t.ex. att

alltid använda godkänd taxameter/alltid lämna kvitto,—
lämna klar och tydlig prisinformation,-
lämna klar och tydlig reklamationshänvisning,-
använda fordon märkta med beställningscentralens logotyp,-
alltid den för kunden förmånligasteta vägen,-
följa vilotidsbestämmelsema/föra vilotidsbok och-
upprätthålla god service kund.gentemoten-

sinaHa anslutna till sig sådanatransportörer transportörs-genom-
avtal möjliggör kontroll dessa.översom
Ha fastställda rutiner för hantering misskötsamma åkare/förare.av-

förekommande fallI tillhandahålla tömningsservice för alla anslutna-
lagradeden informationen i 10 år.transportörer samt spara

åkarnaBeställningscentralens lör betalar skatter ochattansvar
avgifter

I kring obligatorium har fördel framhållitsett attresonemangen som en
beställningscentralen skulle kunna verka kontrollorgan för attsom
åkarna sköter sina åtaganden det allmänna. emellertidDet ärgentemot
svårt hur beställningscentral skulle kunna ha denna kontroll.att se en
Möjligen skulle kunna kräva alla lämnartransportörerattman en
årsredovisning eller deklaration till beställningscentralen, detmen
skulle innebära ofantligt merarbete för centralemas del. blirDetett
ändå endast kontroll i efterhand och beställningscentral kan knap-en en

åläggas på tidigare stadium. ålägga beställnings-Attpast att ettreagera
centralen det allmänna dvs. itu medstörre änett ansvaret, att taansvar
åkare inte sköter sig det visat sig så fallet torde därförnär ärattsom
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sikt bort misskötsamaktuellt. och för sig får påknappast bli I enman
grundbeställningscentraluteslutsfrån branschen hanåkare ur enom
fuskatgånglär bli svårt för denskattefusk eller dylikt. Det som enav

ambitionen måstebeställningscentral. Menbli iatt antagen en annan
tidi-skall ske imisskötsam åkareingripandeändå ettett motatt envara

skede..gare

och uteslutningTillträde

taxitrafik hahar tillstånd drivaallaVid obligatorium måste attett som
trafiktillståndbeställningscentral. hari Demed ärrätt att somenvara

bedriva taxi-befunnits lämpligaoch harprövade länsstyrelsen attav
skulle ha prövningsrättbeställningscentralema härutövertrafik. Att en

i för-i deras central ochlämpade åkarebeträffande vilka är somsom
tveksamt.får bedriva taxitrafikvilkalängningen bestämma äröver som
länsstyrel-fått tillståndföljd åkareskulle kunna få tillDet att som aven

fårdärför han intehindras från dettataxiverksamhetbedriva attattsen
etablerade beställningscentra-beställningscentral.tillträde till någon De

skulleinträde.de kunde någon Dettaskulle få maktlema vägrastor om
marknadenhålla antalet taxifordon påanvändas i syftekunna att nere

de aktiva i denoch omsättningen hosför sysselsättningenökaatt egna
etable-inte får plats i någondå, för de åkarecentralen. skulleKvar som

bilda sådan.finnas möjligheten självbeställningscentral,rad att en
beställningscentralenobligatoriumEftersom tanken bakom ärett att

skallverksamheten och denförskall åläggas relativt attstortett ansvar
det dock sannoliktoch servicekrav kommeruppfylla vissa kvalitets- att

sådan. bildakostnader driva Attförenat med ganska attstora enenvara
mindre åkare. Ettalternativ för mångacentral därför inteär ettegen

beställnings-skyldighet fördärför förenas medobligatorium måste en
beredd godta centralensden åkarecentralema är attatt ta emot som

lösning.detta emellertid braövriga regler. hellerstadgar och Inte är en
ochmed olika affärsidéernäringsverksamheterBeställningscentraler är

med andranäringsidkare skall samverkaprofilering. krävaAtt att
medintressesig hanäringsidkare de inte ärgemensamtettansersom

verksamhet.förekommer knappast i någonmycket begärt och annan
beställningscen-positiva utvecklinguppenbar för denRisken är att som

för i dag skulle omintetgöras.tralema står
obligatorisk anslutning tveksam. EttkonkurrenssynpunktUr är en

antaletmöjlighet begränsabeställningscentralemaobligatorium attger
nödvän-med högre priserbegränsa konkurrensenbilar och därmed än

åkare kancentral tvingasservice följd. Omdigt och sämre taensom
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det innebära den får dominerande ställning marknaden. Miss-att en
bruk sådan ställning står i strid med konkurrenslagen.av

uteslutas beställningscentral skulle få långtgående konse-Att ur en
kvenser för åkare. han inte i beställningscentralAntas ståren en annan
han möjligheter fortsätta sin näringsverksamhet. beställ-Enutan att
ningscentral bör därför få utesluta åkare endast objektivt godtagbarapå
grunder. Vidare måste det finnas möjligheter för åkaren få sakenatt
prövad någon utomstående part.av

åkareKan tillhöra beställningscentralänen mer en

Eftersom beställningscentralen skall för de anslutna åkamasansvara
skötsamhet skulle det sannolikt kunna uppstå besvärliga situationer om

åkare tillhörde beställningscentral. skulle dåManänen mer en vara
reda vilken beställningscentral åkaren kört för vidtvungen att ut ett

aktuellt köruppdrag incident inträffar. Svaret måste därför iom en
normalfallet bli åkare endast får tillhöra beställningscentral.att en en

Säsongsbunden trafik

Beträffande den stadigvarande trafiken inteuppstår troligen särskilt
problem åkaremed endast får tillhöra beställningscen-stora att en en

tral. Frågan dock hur med den säsongsbundna taxiverksam-är görman
heten, i turistorter Visby och Sälen. Möjligen kan tänkat.ex. som man
sig säsongsbunden tillhörighet till de lokala beställningscentralema. En
förutsättning för detta emellertid dels den beställningscentral, tillär att
vilken åkaren normalt hör, åkaren kör föraccepterar att en annan cen-
tral under viss tid, dels beställningscentralen på turistortenatt accepte-

åkare tillfälligt. kan det problem. fårHär uppstå Detatt ta emotrar
beställningscentral inte intresserad släppa i från sigärantas att atten av

någon sina åkare under del året och därmed riskera för-attav en av
den servicen. kan också beställningscen-Det såsämra attegna vara

tralen turistorteni inte har något intresse dela med sig verk-attav av
samheten till åkare utifrån. motverka det skulle alter-För att ettsenare
nativ kunna tillfälliga beställningscentraler bildas under turist-attvara

sådan lösning skulle dock innebära syftet med obliga-Ensäsongen. att
toriska beställningscentraler delvis går förlorat. Risken för sådan,att en
eventuellt ambulerande, verksamhet brister i långsiktighet och intern-
kontroll nämligen mycket skulle också svårt förDetär stor. vara myn-
digheterna kontrollera sådan verksamhet och ställa någon tillatt atten

för eventuella missförhållanden efterhand.isvars
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Återkallelse beställningscentraltillståndet drivaattav

inteåterkallasbör kunnabeställningscentraldrivatillståndEtt att om
iåterkallastillståndetSålunda böråtaganden.sinacentralen sköter

Följande fall.
godkännande,föruppfyller kravenlängreBeställningscentralen inte-

beställningscentralen eller någoninbegripsvari bl.a. att somperson
sådanlämpliginte längreverksamheten utövaansvarig för är attär

verksamhet,
bestämmelsernabrutittillfällenupprepadeBeställningscentralen vid-

skyl-åsidosatt sinaallvarligttillfällevid någottillståndet ellerenligt
brottslighetallvarligbegåttsamhälle ellerkund ellerdigheter mot

gjort sigförareeller derasåkaredess anslutnaeller någon avom
beställningscentralen inte åtgär-ochdet sagdatill någotskyldig av

tillfredsställandedar detta på sätt
dekontrolltillfredsställandeinte har överBeställningscentralen an--

förare.åkarna och derasslutna

sittmisteråkarna beställningscentralenhänder medVad om
tillstånd

tillanslutenhan intetaxiverksamhetdrivafår inte äråkareEn enom
därför inkomst-Samtliga åkare stårbeställningscentral.godkänd utan

i andraellerbeställningscentralbildarde intekälla tas uppnyenom
till-sittbeställningscentral misteråkaresbeställningscentraler. Att en
kanoch for sigför åkaren.slag Imycket hårtsåledes blistånd kan ett
intesådan situationtilltill åkarnadet attär attsäga att se enuppman

särskiltinteenskilda åkarnahar decentralerinträffar, i storstoramen
för dessadet svårttotalt varförverksamheteninsyn i är att agera

fördetlämpligt innan ärsätt sent.

bedömningTaxiutredningsårs19988.2.4

beställningscentral börtillAnslutningenbedömning:Utredningens
i fortsättningen.frivillig ocksåvara

föreslår obligatoriuminteUtredningen ett

obligatoriskfördelar meddetföregående finnsi detredovisatsSom
kontrollenfördelbeställningscentral. Enanslutning till ansvaretstor av
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verksamheten skulle kunna läggas på taxinäringen vilket sannoliktav
skulle innebära form självsanering branschen. Myndigheternaen av av
skulle kunna koncentrera sig på i första hand kontrollera beställ-att att
ningscentralerna sköter sig i stället för i dag kontrolleraatt som om-
kring 9 500 enskilda tillståndshavare. Vidare skulle kundens ställning
stärkas, eftersom denne så alltid skulle vilken beställ-gott vetasom
ningscentral han anlitat och därmed skulle han kunde vändaveta vart
sig vid eventuella klagomål i efterhand. Kundens möjlighet erhållaatt
rättelse skulle sannolikt också stärkas.

Emellertid finns det rad nackdelar med obligatorium. detFöretten
första skulle det innebära ganska kraftig återreglering taxiverk-en av
samheten. Beställningscentralema skulle behöva anknyta till trafikom-
råden i högre grad vad fallet i dag, eftersom centralen rim-än ärsom
ligen måste vilket område den kommer upprätthålla sindygnet-attange
runt-service. beställningscentralensFörenas med någon formansvar av
krav förarna skall upprätthålla god lokalkännedom inom detatt en
normala verksamhetsområdet det också nödvändigt med kravär påett
angivande trafikområde. Kommenderingsplan måste vidare införas iav
de flesta beställningscentraler för tillförsäkra dygnet-runt-servicen.att

Etableringströskeln skulle höjas ytterligare i och med åkareatt en
måste tillhöra beställningscentral. kanDet dyrt tillhöraatten vara en
sådan, särskilt gäller det det ställs höga krav beställningscentra-påom
lerna. Inträdesavgiften kan hög, liksom årsavgiften. Vidare ställervara
kanske centralen krav på viss utrustning, viss fordontypen av m.m.

Om beställningscentralerna får för stark ställning kan det bli till
nackdel för konsumenterna och vissa åkare centralemas möj-attgenom
lighet begränsa antalet aktörer på marknaden kan bli ochatt större att
servicenivån kan sjunka samtidigt priserna höjs. Konkurrensen kansom
komma påverkas negativt.att

Tillståndsförfarandet skulle åtminstone inledningsvis innebära- -
merarbete för länsstyrelserna. Detta skulle dockett sannolikt relativt

beställningscentralernauppvägas del läns-snart att övertarav en av
styrelsemas kontroll branschen.över

Den säsongsbundna taxitrafiken skulle få svårt fungera effektivtatt
liksom i vissa fall verksamheten i mindre Visserligen skulleorter. cen-
tralema i mindre kunna undantas från kravet på upprätthållaorter att
dygnet-runt-service, i många mellanstora skulle säkerligenortermen
kravet kunna medföra svårigheter.

Det på vilket de enskilda åkarna skulle drabbassätt i händelse attav
beställningscentralen blir med sitt tillstånd problemen med till-samtav
trädet till beställningscentralerna slutligen de faktorer starktär som
talar införande obligatorium.mot ettav



Överväganden och förslag 129SOU 1999:60

uppfatt-fått denTaxiutredningarbetets har 1998 årsUnder gång
riktningenalltmer går i dentaxinäringenutvecklingen inomningen att

beställningscentraler. Oftaisluter sigfler och fler åkare äratt samman
vidfå plocka kundercentral förnödvändigt tillhöradet attatt uppen

sådan. Vidarefördel tillhörai fallterminaler, eller detär attvart enen
erhålla kontraktbeställningscentral församverkan iregelkrävs attsom

Taxiutredningensföretagskunder.ochsamhällsbetaldapå upp-resor -
utsträckning insettallt högrecentralerna ifattning också attär att

frivillighögre gradoch därför iservice lönar sig vägkvalitet och
ökademed kundernashängerverksamhet.sin Detta sammansanerar

kunder aktivtmedför alltflerbranschen, vilketmedvetenhet attom
de har för-beställningscentralanlitadvs. väljerväljer att somenresa,

branschorganisa-skall ocksåsammanhangettroende för. I nämnas—-
servicenivån inomhöja kvalitén ocharbete förtionemas aktiva att

sundare näring.verka förbranschen och en
itaxibranschen redanuppfattningdet utredningensSåledes attär

inriktning.sundare Förinitiativ gårmycket pådag attmoteget en--
anföras.starka skäl kunnamycketutveckling måstedennaäventyra

därföroch detsådana inte finns ärTaxiutredningens slutsats attär att
kravinföradrastiskt förslagmed såfel komma ettattettatt som

beställningscentral.tillobligatorisk tillhörighet en

i SverigeZeelands modellNyaVarför sig intelämpar

förZeeland i februari 1999besökteTaxiutredningen NyaDelar attav
avregleradZeeland hartaxisystem. I Nyastudera landets man en

godkändaskall tillhöraalla åkaretaximarknad, dock med krav att
intresseradhuvudsakligenVad utredningenbeställningscentraler. var
utvecklingZeelandsochjämföra Sveriges Nyabesöketvid attvarav

obligatoriska anslutningendenundersökataxinäringen ochinom att om
vifördelarmedförde sådanaZeelandbeställningscentral itill Nya att

harmodellen. UtredningendeninföraSverige bordei övervägaäven att
ländernasskillnader mellanväsentliga gördock några systemsett som

Sverige.lämpad förså välmodellen inte äratt
skulle tillhöraåkarnakravetaldrigZeeland släppteI Nya attman

traditionavregleringen. Enbeställningscentraler vidgodkända annan
beställ-anslutning tilltillbaka därlång tidfinns således sedan enen

Zeeland hartaxiverksamheten. Nyanaturlig del iningscentral är en
omkringSverige, därliknande den isituationinte haftdärför

har ibeställningscentralema. Manutanföråkarna står30 procent av
ställningbehövtmyndigheternas sida intefrånZeelandNya närmare ta

beställningscentralema.uteslutninginträde i ochförtill formerna ur

Kunvånligare5 19-0890 taxi
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har heller inte funnits anledning i detaljDet reglera vissa företeelseratt
ställs sin skall införa stället harInärspets ett nytt system.som man
i utsträckning kunnat låta praxis utbildas efter hand.storman

Avregleringen i Zeeland omfattade inteNya slopandet trafik-av
områden till beställningscentralemaså vida där alltjämt måsteatt ange
inom vilket trafikområde de förverka inom detta områdeatt attavser
upprätthålla dygnet-runt-service förarna har godsamt garantera att
lokalkännedom. Sverige skulle sannolikt åkarna uppfatta detI som en
relativt kraftig återreglering behöva sig till sådana regler.att anpassa

utfärdarDen myndighet tillstånd tillsynenutövar översamtsom
taxibranschen har endast till uppgift till säkerheten beträffandeatt se
landtransportema. finns heltSverige intresse kon-I ävenett annat attav
trollera åkare förare sinaoch sköter åtaganden det all-att gentemot
männa.

Slutligen fann Taxiutredningen vid besöket i Zeeland såvälNya att
åkare myndigheter allt hade del negativa synpunkter påtrotssom en

och det där förekom åkare inte drev seriösävensystemet att som en
verksamhet.

åtgärder8.3 Finns det andra kansom

minska problemen

Inledning8.3.1

Även taxiverksamheten i sundare inriktningstort motom synes en
finns det främstavissa saker kan förbättras. problemet före-Det ärsom
komsten oredovisade arbetskraftintäkter och den sned-samt svartav
vridna konkurrens följer härav. års TaxiutredningHär 1998som anser

för upptäcktsrisken,något måste öka vilket sannolikt ledergörasatt att
till fusket minskar. problemområde prissättningen ochEtt äratt annat
förekomsten överpriser.av

Andra områden där förbättringar kan vid terminaler ochgöras är
taxiuppställningsplatser kommunal tillsynsverk-gatumark samt
samheten. reklamationer vilotids-Utredningen behandlar här också och
böcken
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Tömningscentraler8.3.2

Bakgrund

oredovi-medinte problemetmotverkasavsnitt 8.2.2framgårSom av
beställningscentral. Endasttillanslutningenbartintäktersade omenav

fråninformation kommerdencentralen fungerar mottagare somavsom
effekt.denna Detmaterialet erhålls äroch ocksåtaxametrama sparar

tillkommadet gällerväsentligfunktiondenna när attalltså ärsom
nämligen kon-erhållerdåekonomiskt slag. Förstmed fuskrätta manav

bok-taxiföretagarensmed den enskildejämföraskantrollmaterial som
också vetskapenSannolikt harskattedeklarationer.och attföring om

brott-ekonomiskåterhållande effekt påstarktfinnsmaterialet sparat en
slighet.

lagring inforrna-ocksåmenadeBranschsaneringsutredningen att av
ekonomiskadettill minskabidrakanfråntionen atttaxametrama

detdärför bl.a.föreslogUtredningentaxinäringen.fusket inom att
tillfråninformationenobligatorisktskulle taxametramatömmaattvara

BranschsaneringbetänkandetFöljande utdragtömningscentral. är uren
utdragff.252ekobrott SOU1997:11lmetoderoch andra samtmot s.

betänkandet.lämnadesde remissvar översomur

Tömningscentraler
år har skettundertaxibranschengranskningVid den senaresomav

sigtaxiföretag harmångadet visat sighåll i landet har använtolika att
inte redovisas.intäkterför döljaavanceraderelativt att attsystemav

har slängtsfrånfunnit originalrapporterharMan taxametrarattt.ex.
in-hardeframställda Isärskiltoch rapporternarapporter.ersatts nyaav

särskilt krymp-framställtshartäkterna krympts. Rapporterna ettgenom
originalrapport.har deoch till detningsprogram sett utyttre som en

utomståenderegelmässigt hosuppgifter i tömsOm etttaxametrar
mani-upptäckt vid dennarisken fördär ökaroch lagras typ avorgan

användsavancerade metodermindreocksåpulationer närmen -- -
för taxiföre-skyldighet införasuppfattning börEnligt utredningens en

överförauppgifter ochframvarjeregelmässigt taxameter tatag att ur
utomståendeför arkivering hosdessa ett organ.

skall medVilka uppgifter tas
överföras detömningscentralenbör tillvår uppfattningEnligt- - -

identifika-ochskall finnas i körpassrapportenuppgifter avsersomsom
enskildaochkörpass, körsträckaoch föraren,fordonet, företagettion av

köruppdrag.
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Närmare tömning taxametraravom
finns möjligtMed den moderna teknik i dag detär tömmaatt ensom

från bilen eller från plats. inne-telefon, direkt Dettaxameter per annan
behöver särskilt besvärligtbär det inte för företagen göraattatt vara

för tömning via telefon skall kunna godtasdetta. förutsättningEn äratt
inte mycket svårig-de uppgifter finns i taxametem utan storaatt som

med eller före överforingen. måsteheter kan förvanskas i samband Det
oredigerade från vissklart framgå uppgifterna kommer taxa-att en

Ändring ske mel-uppgifterna skulle kunnameter. annars genom enav
krympningsprogram i persondator.lanliggande överföring till ett en
vid direkta besök hos tömningscentraler.Tömning kan också ske

godkänts för överföring via telefon-Den inte har taxameter somsom en
ledning hänvisad till denna metod.bör vara

tillåtet hos beställ-bör ocksåDet tömmaatt taxametrar-na envara
ningscentral. anslutna till beställningscentral skickarFordon ärsom en

uppgifter från kontinuerligt tillofta via radiolänk centralen.taxametern
Överfö-administreraCentralens uppgift bl.a. kreditbetalningar.är att

ringen uppgifter sker ofta taxiföraren kan påverka detta. Omutan attav
det hos beställningscentral finns säkert for hanteraett system atten
uppgifter från bör tömning till dessa godtas.taxametrar

Överföring bör för minnet inte skall bli fullt ske ungefär gångatt en
vecka. tömning sker till beställningscentral kan det ske lö-Närper en

pande.
uppgift godkännaVägverket tömningscentra-Det är närmast atten

ler. denna uppgift ingår fatta beslut viss beställningscentral,I att om en
ofta ekonomisk förening, kan godtas tömningscentral. I Vägver-en som
kets uppgifter ingår också lämna föreskrifter vilkanärmareatt om
uppgifter överföras,skall hur arkivering skall skesom m.m.

Remissinstanserna

Remissinstanserna genomgående positiva till förslaget töm-var om
ningscentraler, med undantag Datainspektionen, menade attav som

borde analys i frågor säkerhetsekretess ochgöra närmareman en som
i fall avsikten uppgifter taxikunder skulle ingå ivart att ävenom var
det material lagras, Svenska Taxifärbundet, menadesamt attsom som
befintliga system/kontrollpunkter, samverkan mellan kontrolle-t.ex.
rande- och tillsynsmyndigheter, borde utredas ytterligare innan ett re-
gelverk obligatoriska tömningscentraler fram. fallItogs vartom
menade förbundet definitiv förutsättning regelverkatt att etten var om
tömning skulle kunna anordnas inom för redantaxametrarav ramen
existerande beställningscentraler fördyrande parallell organisa-utan en
tion med tredjepartskontroll.

Andra remissinstanser ställde sig positiva till medett systemsom-
tömningscentraler lämnade följande ansågsynpunkter. Vägverket att-
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auktorisationsförfa-kunnatömningscentraler borde ettutses genom
säker-ställdes för tillräckligrande där adekvata krav att garanteraupp

tveksam till fungeraSvensk Bilprovning ställde sighet. AB töm-att som
beställningscentralema redan har ordnade rutinerningscentral, m.h.t. att

tredjeparts-för det det ställdes krav påtömning,för öppen ommen var
Riksskatteverket förordade tömningtaxametertömningar.kontroll attav

menade det viktigtutomstående ochskulle ske hos attattett varorgan
ocksåauktorisationen tömningscentralemade krav ställdes avsom

teknikut-återkallelsemöjlighet. ochsanktionerades med Närings-en
tömningscentralen skulle kunnavecklingsverket förordade ettatt vara

tekniskStyrelsen för ackreditering ochtill taxibranschen.knutetorgan
olämpligt Vägverket imenade detkontroll SWEDAC attatt var ge

kraventömningscentralema. Eftersomgodkännauppdrag att en
i utredningen ansåginte preciseratsgodkänd tömningscentral närmare

ackrediteringssystemställning tillinte kunnasig SWEDAC ettta om
viktigt tömnings-fall menade detlämpligt. vilketI attattman varvore

taxinäringen.i förhållande tilloberoende ställningcentralema intog en
tillborde därför vidarebefordrasBeställningscentralemas uppgifter ett

Glesbygdsverket menade problemetarkivorgan.oberoende äratt stor-
tömningssystemfrån kompliceratoch dispensstadsrelaterat att ett som

Konkursförvaltarkolle-borde kunna medges.dyrbar utrustningkräver
teknisk kontroll inteutformningenpåpekadeFöreninggiernas att av en
till beställningscen-tvingades ansluta sigfick bli sådan droskägareatt
tömningar eller tillandra kunde utföraantingen ingatraler, attgenom
alltför dyra hossådana tömningar blevkostnaderna förföljd ettattav

fristående organ.

års Taxiutrednings bedömning1998

taxitrafiktillstånd tillInnehavareUtredningens bedömning: av
tömningscentral.tillall information frånskall tömma taxametern en

tillståndspliktig.Tömningscentralen skall vara

skall tillvaratas hosInformationen från taxametrarna en
tömningscentral

infor-TaxiutredningenBranschsaneringsutredningenLiksom attmenar
fun-och för kunnatillvaratasfrån börmationen atttaxametrama sparas

viktigtmyndigheternas tillsyn.kontrollmaterial vid Det är attgera som
bl.a. innebärsäkert, vilkethantera informationenför attärsystemet att

sådantfrån och pånormalt skall överförasmaterialet taxametern sparas
bort.manipuleras eller kastasmaterialet intedet säkerställssätt attatt
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sköta detta börFör finnas särskilda myndighet godkändaatt töm-av
ningscentraler.

kanVem fimgera tömningscentralsom

säkerhetssynpunktUr med fristående tömningscentralerär ett system
varit föredra. Med fristående tömningscentraler Taxiutred-att menar
ningen centraler inte eller med ekonomiskaägs styrssom av personer
intressen i taxiverksamhet. Vissa skäl talar dock sådan bedöm-mot en
ning. Tömning uppgifteroch lagring sker redan i dag hos störret.ex.av
beställningscentraler, servicebolag för användas i deras arbeteattm.m.
med bl.a. fakturering och uppföljning verksamheten. bestäm-Enav
melse skalltömningscentralema fristående skulle innebäraattom vara

åkarna i dessa fall antingen härutöver skulle behöva till dentömmaatt
fristående centralen eller den fristående levereradecentralenatt mot-
svarande material till beställningscentralen eftereller servicebolaget att
tömning skett hos denna. förstnämnda lösningen inte möjlig iDen är
dag eftersom flestade säkerhetsskäl konstruerade såärtaxametrar av

det endast går informationen gång. andra varian-Dentömmaatt att en
skulle bl.a. innebära företagens faktureringsrutiner behövaskulleten att

läggas eventuelltoch faktureringen skulle försenas, vilket skulleattom
till för företagen. bygga organisation med fristå-Attvara men upp en

ende tömningscentraler med motsvarande uppgifter redan utförssom-
beställningscentraler skullei dag dessutom svårt attav m.m. vara-

motivera kostnadssynpunkt. Taxiutredningen därför ävenattur menar
andra fristående frågahelt bör kunna komma i tömnings-än organ som
centraler.

Taxiutredningen har besökt några beställningscentraler,större ser-
vicebolag taxametertillverkare, vilka alla tillhandahåller töm-samt en
ningsservice. Taxiutredningens uppfattning de dessaär att system som
enheter tagit fram uppfyller ställda krav i frågahögt på säkerhet om
hantering och lagring uppgifterna. Taxiutredningen därför attav menar
de bör kunna erhålla godkännande tömningscentraler och kunnasom
fortsätta sin verksamhet i denna del fortsättningsvis. Detsammaäven
gäller för branschorganisationer tillhandahåller sådan tjänstt.ex. som
för sina medlemmar.

Vilka ställas tömningscentralkrav bör pånärmare en

ha utrustningen förTömningscentralen måste naturligtvis den tekniska
kunna och lagra informationen från Ordnadeatt ta emot taxametrama.
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material ochockså finnas.lagringsmöjligheter måste Det tas emotsom
mani-enskild åkare inte kansådantlagras skall hanteras på sättett en

tömningscentralDärför ställas krav påpulera materialet. måste att en
förslagsvis minst tjugo. åkareantal fordon, Enbetjänar visstett ensam

eftersom det isin tömningscentralsällan tillåtas hakommer då att egen
fordon i taxi-företag med fler tjugodag endast finns knappt tjugo än

undantagsfall bör kunnatrafik avsnitt 2.se I acceptera att enman
gällertill sig, dethar färre fordon anslutnatömningscentral t.ex. enom

i glesbygd.liten beställningscentral
förestår verk-ansvarigTömningscentralen skall ha en person som

och hayrkeskunnandeskall besittasamheten. ansvarigeDen personen
vandelsprövning måstesistnämnda betyderanseende. Det attett gott en

framför allt ekono-hänseende börDiskvalifrcerande i dettagöras. vara
tillgreppsbrott.förmögenhets- och skattebrottmiska brott, samt

tömningscentralernaskall godkännaVem

godkännerteknisk kontroll SWEDACackreditering ochStyrelsen för
ackreditering enligtför kontrolldag verkstäderi taxametrar genomav

skall underrättateknisk kontroll. SWEDAC1992:1119lagen om
ackrediteringaråterkallelserackrediteringar ochdeVägverket avom

för den verkstadKostnadenkap. § YTF.beslutas 7 3 som an-som
krvarefter det kostar 000kr 5godkännande i dag 15 000söker ärom

ackrediteringen.för bibehållaår attper
gäller för godkän-motsvarande detMöjligen skulle ett system som

godkännandegälla också i frågaverkstäder kunnanande töm-avomav
förden tekniska kompetensenSWEDAC finnsningscentraler. Hos att

materialettömningscentrals hanteringbedömakunna upp-avom en
fördelskulle ocksåställts.fyller de säkerhetskrav Det attvara ensom

samlattömningscentralermed godkännandeha förfarandet ettav
sådanfinns införtveksamhet ändålandet.ställe för hela Den ensom

uppgiftenläggakan olämpligtlösning det göraattär attatt van-vara
sådantdelsprövningar hos ett organ.

hand godkän-länsstyrelserna hamöjlighet låtaEn är att omannan
redan i dagLänsstyrelserna företartömningscentralema.nandet van-av

taxitrafik.tillstånd tillansökanbl.a. det gällerdelsprövningar, när om
tömningscentraler kom-för deansvarigaVissa de sompersonernaav

iVandelsprövningentillstånd troligen åkare.ansöka ärärattmer om
länsstyrel-med föreslågenomförd. Nackdelenfall redandessa att-

den tekniska kompe-de saknartillståndsmyndigheter är attserna som
tömningscentralens förkunnaFör attavgöra systematttensen. om

säkert måstetillräckligtfråninformationenhantera ärtaxametrama
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därför hämta den kunskapen utifrån. Möjligen skullelänsstyrelserna
blir intekunna ske i denna del. Sannoliktsamarbete med SWEDACett

betungande i fler-prövningen tömningscentralemas datasystem såav
förväntasfall. Tillverkare tömningssystem kan nämligen lan-talet av

hög säkerhet i den meningen de inte gårhar attattsystemsera som
manipulera.

talar förTaxiutredningen övervägande skälSammantaget attmenar
tillståndsmyndigheter. Taxiutredningenföreslå länsstyrelsernaatt som

register godkändaförordar vidare det inrättas överett gemensamtatt
eftersom det inte ovanligt åkaretömningscentraler för hela landet, är att

bosatt.inte belägen i det län där hanhos central ärtömmer ärsomen
trafik-tillsynsmyndighet beträffande åkarenslänsstyrelseDen ärsom

tömningscentraler förtillstånd uppgift alla godkändabör ha över att
uppfyller sin plikt till godkändkunna åkarenavgöra tömmaatt enom

för register.central. Vägverket bör kunna hanteringen dettasvara av
det naturligtlänsstyrelserna godkänner tömningscentralemaOm är

beträf-de också tillsynen dem. Samma regler gällerutövar överatt som
Tillsynenfande länsstyrelsemas tillsyn åkarna bör tillämpas.över t.ex.

från debör bl.a. innefatta kontrollera rådatarätt att taxametraratten
information till centralen finns lagrade godtag-sintömmer ettsom

bart sätt.

lagrade materialetKraven på det

formatUppgifter samtliga köruppdrag och körpass skall lagras i detom
originaldata ellerde överförs från dvs. i form s.k.taxametem,som av

rådata. skall krypterad eller elektroniskt signerad för för-Data attvara
tillhandahållas myndig-hindra de manipuleras. skall kunnaDataatt

heterna i läsbar form.
jämförelsemateriallagrade uppgifterna avsedda bl.a.De är utgöraatt

till taxiföretagens bokföring. tiden datan skall lagrasfrågaI ärom som
bokföringsmaterial.det därför naturligt jämföra med reglernaatt om

skall lagras minst lika länge bokföringslageninnebär dataDetta att som
bokföringsmaterial dvs. tio från det kalenderårkräver i fråga i årom

då räkenskapsåret avslutades.

åkarenKraven på

innehavare tillstånd för taxitrafik skall skyldig allEn tömmaattav vara
information från eller sina till godkänd tömnings-sin taxametrar en
central. Tömning skall ske i den omfattning behövs, dock minst ensom
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särskilda skäl föreligger. Kvitto från tömnings-i månaden integång om
uppvisasskall och kunnavisar tömning skettcentralen att sparassom

skall löpnumre-tillsyn. Tömningskvittonaför länsstyrelsen vid vara
radiolänk bör centralenkontinuerligt viafall tömning skerrade. deI

tömningstillfállen,gäller för fleratömningskvittokunna utfärda ett som
månaden.till iexempelvis två gångeren

tömningscentral han anlitaranmäla vilkenTillståndshavaren skall
hans verksamhet.tillsyntill länsstyrelsen i det län överutövarsom

formyrkestrafikregistret, antingen iUppgiften bör föras i ettav
anlitadetill anmälan eller i form denhänför sigdiarienummer avsom

tömningscentralens organisationsnummer.

Kraven på taxametrarna

föreskrifteri Vägverketsuppfyller kravenDe taxametrar omsom
godtagbar informa-konstrueradetaxitrafik 1997:190 såVVFS är att

justeringar kan docktömningscentralema. Någration kan föras tillöver
relativtuppfattning dessaTaxiutredningensbehöva Det ärgöras. är att

kommer innebära någragenomföra och därför intelätta störreattatt
ellerskall originaldata,tidigarekostnader för branschen. Som nämnts-

för förhindraelektroniskt signeradekrypterade ellerrådata, attvara
funktion inbyggd iinte har dennamanipulering. De taxametrar som

avseende. Mångakompletteras i dettasina måste därför taxa-system -
minnet blir fulltde går användafungerar i dag så inteatt attmetrar om

tömningsdator. givetvistill Detoch inte tömstaxametem envoreen
därförfunktion och det kanalla hade dennafördel över-taxametrarom

sådant fall be-bör obligatorisk.sådan funktion Igörasvägas om en
minstskallha bestämmelsen åkarenhöver knappast tömmaattomman

i månaden.gången

Påföljder m.m.

förstör eller påuppsåtligen eller oaktsamhetDen sättannatavsom
straffas.i tömningscentral börundanskaffar data skall lagrassom

trafik, dvs.vid olaga yrkesmässigStraffvärdet bör detsamma somvara
brott ocksåsällan kan sådantböter eller fängelse i högst år. Inteett ett

eller skattebrott.medhjälp till bokföringsbrottbetraktaattvara som
skattebrottslagenbestämmelserna i brottsbalken ellerDärvid tar

Återkallelse tömningscentraltillståndet driva1971:69 över. attav-
kan givetvis också komma i fråga.
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föreskrivetsida påUnderlåtenhet från åkarens tömmaatt taxametem
Vidare bör under-eller fängelse i högst år.bör medföra böter ettsätt

trafiktillståndet.normalt leda till återkallelselåtenheten av
tömningtill vilken tömningscentralunderlåter anmälaDen attsom

tömningscentral börinbegriper bytenaturligtvissker vilket även av
dömas till penningböter.

Sekretess m.m.

tillhör den enskildetömningscentralenfinns lagrade idataDe som
åkarenstill någonkan således inte lämnasåkaren och utanut annan

materialetmed tvång komma åtmyndighetsmedgivande. En rätt att
och taxeringsrevi-reglerna husrannsakandärför grundas påmåste om

för materialet. frågabör sekretess gälla Ision. myndigheternaHos om
Ekosekretessutredningensmyndigheterna hänvisas tillsekretess mellan

arbete jfr avsnitt 8.3.5.

Lagteknisk utformning

införs. VidaretömningscentralerTaxiutredningen förslår lagatt en om
tillstånd tillskyldighet för innehavarebör bestämmelse en avomen

tömnings-taxameterinformation till godkändsintaxitrafik tömmaatt en
i yrkestrañklagen.central tas

prisinformationPrisregistrering och8.3.3

Prisregistrering

skalltill taxitrañkInnehavare tillståndUtredningens bedömning: av
skalllänsstyrelsen. Prisernaregistrera sina aktuella priser hos vara

maximipriser.

Ävenblivit uppskörtade.ofta påtalas kunderproblemEtt är att omsom
framfört klago-och med stöd dettakunden erhållit kvitto för resan av

fått betala förvisa hanefterhand, har kunden haft svårtmål i att att
den prisin-vad stått påeftersom det inte gåttmycket, avgöraatt som

Åkaren kan hävdakunden vid resetillfállet.formation lämnats attsom
framgårprisinformation detsammabilensdet pris stod på är somsom

Åkaren vill. olikasina priser hanfår nämligen ändra Dekvittot. närav
omöjliggörvilketregistrerade någonstansprissättningarna finns inte en

visserligenbeställningscentraler harde flestakontroll i efterhand I
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använda viss gåråkarna regel förbundit sig attatt taxa,en somsom
uppgifter. uppgifter harbeställningscentralenskontrollera Dessamot

yrkestrafrklagstiftningens perspektivbevisvärde.naturligtvis Sett ärur
enskildai detfri använda sigåkaren dock i princip taxaatt av en annan

fallet.
för prisregistreringdelUtredningen har tagit det system somav

fungera välhar funnit detZeeland ochtillämpas på Nya utanatt synes
åkarna ellerbelastning för sigmedföra nämnvärdnågonatt myn-vare

sådantUtredningendigheterna avsnitt 5.3.2.se att ett systemmenar
i bättre bevislägeinnebära kunden hamnari Sverige skulle ettäven att

hamnar i bättreandra sidan, åkarenåkaren eller, å ettattgentemot -
fått betala för mycket.klagande kund Kon-bevisläge intemot somen

och det skulle underlättabli betydligt enklarei efterhand skulletrollen
taxinäringen.tillsynlänsstyrelsens över

beställningscentralerfriåkare och mindrehävdas iblandDet att
beställningscentralema,priser degenerellt håller högre attän utanstora

Prisregistrering skulle kunnabelägg för det.det egentligen finns något
dessa hållerföretagare den visarför dessa småtill attomvara gagn

med de centralemas.eller jämförbara Enpriser lägreär stora avsom
skullejämförelsematerialprisregistreringfördelarna med är att etten

RådKonsumentverket, Röntillgängligt, användasfinnas t.ex.att av
tillpriserna detta kommeri allmänhet. påeller journalister Att sätt

imedföra dekan förväntasallmänhetens kännedom värstaatt avartema
dylikavidareförsvinner. kanfråga prissättning Det noteras attom

lokalaKonsumentverkets s.k.exempelvisförelser andra områdenpå -
prismässigt- harbutiker jämförsdär olikamatkostnadsundersökningar,

prisernahaft den effekten att pressats.

Vilka skall registreraspriser

allmänheten behöver registre-Endast de tillämpas gentemottaxor som
dettariffprisprisanvändaskall inte tillåtetDet änatt ett annatras. vara

och föraren kommerdå kundenregistrerats, överens ettutom omsom
det aktuelltregistrerade. regel blirdet Somfast pris lägre attär änsom

summatariff. prisertimtariff ellerkilometertariff, Fastaendast registrera
beräkningstariffer intenämndaendastfår registreras, nyssmen om

priser fårberäkningstariffer och fastakombinationanvänds. En av
alltså inte registreras.

kunden och förareninget hindrardetSom är attsagts somnyss
emellertid det överenskomnafast pris. Skullekommer överens ettom

enligt den registre-sig högre prisetefter slut visapriset änvararesans
det överstigandeskyldig betalaskall kunden interade tariffen attvara
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beloppet. sagda innebär alltid påslagenDet måsteatt taxametem vara
för beräkning enligt den registrerade tariffen.pris När taxametemsav

pris kunden och föraren kommitpris med detöverensstämmer överens
får funktionen för prisberäkning slåsom av.

skall skeHur registrering

taxitrafik skall de hanInnehavare tillstånd till anmäla priser attavserav
prövningsmyndighet beträffandetillämpa till den länsstyrelse ärsom

trafiktillståndet. åkare tillhör beställningscentral kan medDe som en
tillfördel överlåta anmälningsförfarandet beställningscentralen, som

bifogar förteckning vilka åkaretillsammans med anmälan överen som
omfattas Lämpligen sker anmälan i form kopiaanmälan.av av en av
den prisinformation skall på bilen.som anges

Länsstyrelsen skall inte prisanmälan, endast registrera den.pröva
Sedan länsstyrelsen registrerat anmälan skickas bekräftelse tillbakaen
till anmälaren först får de i bruk.härefter priserna För-tasom nya
farandet och enkelt skesnabbt och bör kunnaär attavsett vara genom

handlingarna faxas mellan anmälaren och prisan-länsstyrelsen. Attatt
mälan bör i yrkestrañkregistret. kontrollsynpunktskett registreras Ur
hade det varit önskvärt hela prisinformationen fanns tillgänglig iatt
registret, eftersom polisen vid kontroll fältet då snabbt skulleute
kunna konstatera åkaren tillämpar Emellertid lär pris-rätt taxa.om
informationen i många fall relativt omfattande. skulle infor-Delsvara
mationen plats i registret, dels skulle det kräva störreta stor en
arbetsinsats från länsstyrelsens sida föra den. 1998 års Taxiutred-att
ning därför endast notering anmälan gjorts, gärnaatt attmenar omen
daterad, bör räcka.

registrerade pris för tillståndshavarensSenast gäller verksamhet. Att
priset skall registreras hos länsstyrelsen innebär i och för sig att en
åkare inte kan ändra plötsligt,sina kontorstid. kanDettataxor utom
dock knappast rubriceras konkurrensbegränsning eller tillsom en vara

för den seriöse åkaren. hindrar åkare sänder pris-Inget attmen en en
ändring avsedd i bruk först vid tidpunkt, såär att tassom en senare
länge detta framgår tydligt den insända handlingen.av
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Pfifcfljder

led ianmäler sina priser böråkareKontrollen utgöra ettattav
åkareverksamheten.tillsyn Omsedvanligalänsstyrelsernas över en

upptäckatorde det lättprisinte registrerat något attatt mar-genomvara
yrkestrafikregistret.saknas iprisanmälankering om

Ärstraffas med penningböter.priserregistreraUnderlåtenhet att
tillstånds-länsstyrelsen kunnabestående börunderlåtenheten överväga

driva taxiverksamhet.lämplighetinnehavarens att

Lagteknisk utformning

taxitrafiktillstånd tillinnehavareskyldighet förBestämmelsen avom
förasallmänheten börtillämparegistrera det pris han gentemotatt avser

in i kap. 19 § YTL.2

Prisinformation

föreskrifterVägverket bör meddelabedömning:Utredningens om
Föreskrifterna börprisinformationen.utseende påstandardiseratett

Konsumentverket.samråd medföregås av

Delstill sig.för konsumenternaprisinformation svårDagens är att ta
prisjämförelse eftersom utseendetmöjlighet tillkunden ingenhar

såbolag, dels antaletfrån bolag tillprisinformationen varierar är taxor
skallvilkensluta sig tillsnabbt kunnadet svårt taxaär attstort att som

motverkarden kunden Dettagälla för just göra.att ensom avserresa
vilseleddakan blitill följd konsumenternakonkurrens och fårsund att

förutsätter kon-fungerande konkurrensfå betala överpriser.och En att
bo-jämföra de olikarationella val bl.a.kan göra attsumenterna genom

lagens priser.
framställts önskemålsida har detoch länsstyrelsernasFrån polisens

vadregleras tydligareprisinfonnationen börutseendet på änatt somom
prisinformation,föreskrifterVägverket har meddelatfallet i dag.är om

skallskall innehålla och denfråga vad dendock endast i att varaom
utseendet informa-håll från fordonet. Självatvåläsbar på meters

Även meddelamandatlänsstyrelserna hartionen inte reglerad. attär -
inteprisinformation. Möjligheten har dockföreskrifter i fråga ut-om

nyttjats någon länsstyrelse.av
för konsu-det skulle tillTaxiutredning1998 års att gagnanser vara

alla taxifordonlikadanprisinformationmed utmenterna seren som
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hela landet. skulle då mycket lättareDe kunna tillöver sig informa-ta
tionen. skulleDet också underlätta prisjämförelse. Taxiutredningenen
föreslår därför Vägverket, efter samråd med Konsumentverket,att
meddelar föreskrifter med sådant innehåll. Föreskrifterna bör innehålla

krav jämförpris i enlighet med de överläggningarett att ange som
redogörs för nedan. Vidare Taxiutredningen alltför mångaattanser
skiftande informationen svårbegriplig. Vägverket bör därför igörtaxor
sina föreskrifter begränsa antalet förRätten Vägverkettaxor. att
meddela föreskrifter med innehåll utredningen föreliggernämnt menar
redan i dag det bemyndigande Vägverket har meddelaattgenom som
föreskrifter prisinformation taxitrafik.iom

Beträffande frågan hur prisinformationen skall utformas pågårom
för närvarande överläggningar mellan Vägverket, Konsumentverket,
Länsstyrelsemas samrådsgrupp för yrkestrafikfrågor och Svenska Taxi-
förbundet. Bland diskuterar införande jämförpriser påannat man av
taxiresor. Tanken jämförpriset, baserat bestämdär att typresa,en
skall på tydligt med gul färg karakteristiskt försättett äranges som
jämförpriser. Genom jämföra de olika taxifordonens jämförpris-att
kolumner bör konsumenten få lättare sitt val. Avsiktengöraatt är natur-
ligtvis övrig prisinformation också skall på tydligt såatt sätt,ettanges

priset för den specifika kan beräknas. diskuterarManatt ävenresan -
viktig information skall prisinfonnationen,om annan anges som

reklamationshänvisning, uppmaning inte glömma kvittot.ex. attom
information företagets adress.samt om namn,

8.3.4 Terminaler och kommunal gatumark

Terminaler

Som tidigare vissa problemen avseende taxiverksamhetennämnts är av
märkbara vid terminaler, där efterfrågan på taxi och ditmest är stor

många lokalkännedom och insikt den lokalai taximark-resenärer utan
naden anländer. problemDessa har särskilt angelägna lösa.ansetts att
En uppgifterna för års Taxiutredning1998 har således varit attav un-
dersöka hur situationen vid olika terminaler i dag och huvud-utser om

för terminalema skulle kunna för förbättramännen 0rd-göra attmer
ningen avseende taxiverksamheten.

avsnitt harI 6 lämnats redogörelse för hur flera de tidigareen av
terminalema har löst sina problem. Redogörelsen visarmest utsatta att

huvudmännen för terminalema funnit godtagbara lösningar proble-
och det finns olika hantera frågan beroende på de olikaatt sätt attmen

terminalemas Lösningarna har godtagits Konkurrensverket.särart. av
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tagits framde lösningarkan konstateraallmäntRent att somman
Sannolikttaxiverksamheten vid terminalema.har höjt standarden

branschen i Destandardhöjning inomdet också medförthar stort.en
andraregelterminalema finns påtrafikerartaxifordon ävensomsom

vidareservice och kvalitet harmedvetenhetKundernasställen. om
profilerar sigtaxiföretagväljerökat, vilket de attgör att genomsom

Kundernas efterfråganrimligt pris.servicenivå ochhålla hög etten
till följdterminaler och fårmärkbar vidblir särskiltsådana bolag att

omsättning.öka sindettaxiföretag insettalltfler rätta vägenär attatt
medsluter avtalinnebär oftaterminalemaLösningama vid att man

tillhörafall fördeldet ibeställningscentraler eller är attatt vart enen
centraler,frivilligt idrivkraftinnebärsådan. Detta att sammanen

vidareavtalskravutveckling. Terminalemaspositivvilket ärär somen
förbät-och kvalitet,nivån servicevilket höjerregel relativt stränga

skall råka förför kundernaminskar riskenordningen och attutatttrar
trakasserierförför kundenöverpriser. Riskenbehöva betala utsättsatt

Slutligenockså.beteende från förare minskarpåträngandeeller annat
beställningscentra-kontrollen inomden internamedför avtalskraven att

lema ökar.
påpekasprisinfonnation kan dettydliggäller frågandetNär attom

dettaföreskrifter imeddelahar möjlighetlänsstyrelserna attnumera
hänseende.

beståfortfarandeterminaler där problemenVid flera de äransesav
såledesoffentlig mark.belägna på Dettaxiuppställningsplatsema är

detundersökaanledningdet finnsdessa platserpå attsnarast omsom
undanröja problemen.minska ellergår att

gatumarkKommunal

Allmänt

kund-däroftast ställenuppstårtaxiverksamhetenProblem med
uppställningförsamtidigtunderlaget relativt utrymmetär stort avsom

från kundermed klagomålproblemettaxifordon begränsat. Förutomär
problemetdet främstauppskörtadesig blivit attvarasynessom anser

inte kan kommasärskilt efterfrågadebeställningscentralerde ärsom
kunderna önskar. Oavsettomfattningterminalema i denfram till som

medför före-taxiföretagvisstkunderna väljeranledningen till ettatt
kun-erforderlig omfattningterminalen isvårighet attatttagets serva

får innebäraminskar, vilketväljamöjligheterdens sägasatt enresa
fleraKonkurrensverket uttalat vidbl.a.konkurrensbegränsning. Som
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tillfällen det kundens efterfrågan skallär utbudet påstyrasom en av-
reglerad marknad.

Problemet med de allmänna taxiuppställningsplatsema delsär att
marken gatumark vilket innebär tillträdet till marken inte fårär be-att-

i mycket speciella fall delsgränsas oftautom att utrymmet är-
begränsat vilket innebär omläggning detaljplan eller andraatt en av-
åtgärder endast svårligen låter sig Det också tveksamt detgöras. är om

kommunal angelägenhet reglera taximarknadenär att sättetten som
riskerar medföra fördelar för vissa och nackdelar för andra. Emel-att
lertid det för konsumenternas del viktigt den fria konkurrensenär att
fungerar och kundens valmöjligheter avreglerad marknad inteatt en
begränsas. Härtill kommer den nuvarande situationen på vissa hållatt

såväl terminalen och taxiföretagen kommunen och i vissa fallger som
landet i dåligt rykte. Därför det angelägetäven kom-ärstort ett att

på vissa håll för främja bättre ordning vid termi-attmunerna agerar en
nalema.

Vad kan kommunen göra

Som i avsnitt kan lokala6.4.2 trafikföreskrifter inte användasnämnts
för reglera taxiverksamheten kommunalpå gatumark i sådant hän-att
seende här. heller torde lokalaInte ordningsföreskrifter,som avses
innebärande endast vissa taxiföretag skulle få trafikera taxifickor,att
kunna meddelas. skulle svårtDet vidare hävdaatt utan attvara en
sådan reglering syftar till upprätthålla den allmänna ordningen-att
vilket förutsättningen för sådan föreskrift- och det skulle vidareär en
inskränka näringsfriheten på oacceptabelt Här hänvisar 1998ett sätt.
års Taxiutredning till den i avsnittet diskuterade6.4.2 torghandeln.

Möjligen skulle polismyndigheten kunna meddela tillstånd nyttjaatt
visst område offentligpå plats för taxitrafik, dock inte sådan plats

redan för sådant ändamål. En rad tveksamheter uppkom-är avsattsom
dock. Någon måste ansvarig för tillståndet. erhållerDenmer vara som

sådant tillstånd skulle då kunna bestämma får stå uppställdett vem som
den aktuella platsen. skulle kunna innebäraDet klara snedvridningar
konkurrensen, vilket tveksamt myndigheterna skall medverkaärav om

till och kan oförenligt med konkurrenslagens bestämmelser. Vi-vara
dare skulle det grannlaga uppgift skulleavgöraattvara en vem som
kunna komma i fråga för sådant tillstånd. detOm frågaett ärt.ex. om

meddela taxiföretag tillstånd skulle polismyndigheten, eller kom-att ett
behöva bedöma vilket taxiföretag i sådant fall skulle kunnamunen, som

erhålla detta. Alla trafiktillståndshavare prövade och godkända förär
driva taxiverksamhet. polisen eller kommunenAtt härutöver skulleatt
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exklusivt till-erhållakvalificera sig förkunde ettattavgöra somvem
Även skulle kunnadettakan ifrågasättas.uppställningsplatsstånd till en

skullealternativ möjligenkonkurrensen. Etthämma den fria som-
taxi-önskar regleringterminaldenkunna är attaccepteras avensom

däreftertillståndshavarentillstånd ochmeddelastrafiken att genom en
taxibolagmed vissasluter avtaltaxitjänstemaupphandlingobjektiv av
väsentligtdet docksådant fallplatsen.uppställda på Ifå stå ärattom

konkurreraockså kunnaandra taxibolagmöjlighet fördet finns attatt
be-stridaskulle förfarandetterminalen. Annarskunderna vid motom

konkurrenslagen.istämmelserna
kvartersmark.gatumarken tillomvandlamöjlighet kanEn attvara

tillalternativt överlåta dendenhärefter själv hyrakanKommunen ut en
meddet möjligtförutsättningunderterminal. ärangränsande Detta att

Även markenområdet.användandetallmännatill dethänsyn omav
befogenhetermarkägaren fårkvartersmark ochtill större attgörs om

viktigt konkur-gatumark detvaritdendisponera marken är attän om
taxibo-ingettillföljs. Således börbestämmelserrenslagens attseman

andra taxi-Uppställningsplatser förområdet ifrånlag stort.utestängs
för lös-kravområde torde därförnärliggandebolag i attettett var

kunna godtas.ningen skall

Tillsynen8.3.5

i till-det bristermångaoch 8.1.4i avsnitt 3.1.8påpekatsSom attmenar
ilagts ned bl.a.arbete harsida. Mycketmyndigheternasfrånsynen

ochmed dessa bristertillkommaoch arbetsgrupperutredningar rätta
rikt-utvecklingen går iuppfattningTaxiutrednings rättårs1998 är att

ning.
myndig-flera olikadärsamverkansgrupper,arbetar iflera länI man
sannoliktmyndighetermellanrepresenterade. Samverkan ärheter är

taxi-däriblandverksamheter,olikakontrolleradet bästa sättet att
uppgifter inomför vissaregel sekretessEmellertid gällernäringen. som

omfattningi vilkensvårtoch det kanmyndigheterna att veta sam-vara
sittnyligen lämnatEkosekretessutredningen,arbetet får bedrivas. som
har1999:53,SOUbrottslighet och sekretess,Ekonomiskbetänkande
vidbeaktamyndigheter harSekretessreglerdebl.a. attöversett som

hurförslag pålämnar vidareEkosekretessutredningensamverkan. sam-
bryts.sekretessreglemabedrivasverkan kan utan att

samrådsgruppLänsstyrelsemassker isamverkanformEn avannan
frånharSamrådsgruppenyrkestrafikfrågor.för representantersom-

från länsstyrelsernaerfarenhetsamlaverkar förolika län i Sverige att-
yrkestrañkärenden,handläggningenpraxis i frågautvecklaoch avom
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sprida information nyheter inom området, fungera remissin-om som
i fråga förslag till lagstiftning och föreskrifter kanaliserastans samtom

synpunkter och förslag till departement och andra myndigheter.
Ett problem det gäller tillsynen branschen handläggarenär är attav

på olika myndigheter inte alltid har insikt i vad enskilt ärende kanett
betyda för länsstyrelsen i dess tillsynsverksamhet. Som exempelt.ex.
kan viss brottslighet, brott vilotidsreglemanämnas elleratt t.ex. mot
bristande prisinfonnation, inte utreds ordentligt hos polismyndigheten
och/eller skrivs hos åklagarmyndigheten. brottslighetDenna kanav
dock ha betydelse för länsstyrelsen i ärende återkallelsestor ett om av
taxitillståndet. Vidare kan vissa dessa brott tecken alltett attav vara
inte står till i taxiföretaget. Ekobrottsmyndigheten har tagit initiativrätt
till genomgång arbetsformer och handläggningsrutiner yrkes-en av
trafikområdet och resultatet i promemoria.att presenteraavser en

har frånDet vissa håll hävdats länsstyrelsemas kontrollmöjlig-att
heter bör utvidgas. avsnitt har TaxiutredningenI 7 tagit dessavilkaupp

i dag och vilka införas. Utredningens uppfattningär är väg attsom
länsstyrelserna redan har de befogenheter ochär möjligheteratt som

behövs för godtagbar tillsynsverksamhet skall kunna bedrivas.att en
Problemet ligger i myndigheternas bristande Resurs-snarast resurser.
tilldelningen för kontrollera taxiverksamheten lär knappast öka. Där-att
för måste tillsynsverksamheten effektiviseras inom för deramen resur-

finns. Här utredningen samarbete mellan myndig-tror att ettser som
heter kan leda till bra resultat. har ocksåDet visat sig kontrollenatt av
taxinäringen fungerar bäst i de regioner där samarbetet mellan olika
myndigheter väl utvecklat.är

Taxiutredningen vidare de förslag lämnas i detta be-attanser som
tänkande angående tömningscentraler, prisregistrering prisinfonna-och
tion kommer förbättra möjligheten till tillsyn taxibranschen.att av

Övrigt8.3.6

Reklamationer

Problemet med taxikund inte han skall vända sig föratt vet vart atten
klaga på eller fråga efter kvarglömda persedlar minskar i takten resa
med alltfler åkare organiserar sig i beställningscentraler, samtidigtatt

kunderna allt oftare medvetet väljer den beställningscentral desom som
vill åka med. Emellertid hjälper det oftast inte endast vilken be-att veta
ställningscentral anlitat måste också vilket fordonutan vetaman man

åkt med och kört bilen. få framgångFör medatt ettman vem som
klagomål gäller det ha kvittot från frågar kundenTyvärratt resan.
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arbetsgivaren.skall redovisas hosinteefter kvitto,sällan t.ex.resanom
tillhandahållsalltidkvittoviktenvill inskärpaTaxiutredningen attav

avslutadkunden efter resa.en

Viiotidsböcker

taxikontrolluppdagas vidvanligaste brottende uteEtt avsomav
exempel kanvilotidsförordningen. Som nämnasfältet brottär mot en

flygplats i november 1998,vid Landvettertaxikontroll represen-som
kontrolleradestillfälletVid detföljde.Taxiutredningenförtanter

rapporterades för brottförareförare, 11taxifordon och mot63 varav
korrektintevilotidsbokenförde flestavilotidsförordningen, att var

flera,naturligtviskantill bristernaAnledningarna attiförd. t.ex.vara
låter blimedvetetviktigt ellersärskiltdet attförarna inte rent avanser

attvilotidsbestämmelsernaskallinte detuppgifterna förfylla i att synas
kunskapsaknarförarenanledningarnaföljs.inte En attuppges varaav

för krångligtuppfattasdetellerskall föras atthur boken att somom
dendels påvilarutredningenfylla i den. Här ettatt myn-ansvarmenar

innehållet iföreskriftermeddelarVägverket,dighet, dvs. omsom
ocharbetsgivaredelsi övrigt,bestämmelsernaochböckerna om

skallböckernahurförarnainformerabranschorganisationer att om
följs.vilotidsbestämmelsemainskärpa viktenfyllas i attsamt av

vilotidsbokanvänderförareförekommer änDet att sam-enmer
arbetsgivaren,hosskall kvitterasBöckernaförbjudet.tidigt, vilket utär

böckeribland kvitterakanarbetsgivarefleraden förare har utsommen
påtalatsoch det harsvårkontrolleratarbetsgivarna.olika Dettahos de är

Hurbordeerhålla böckernaför övervägas.attannat system passatt ett
dock intesamtidigtvilotidsbokhar ärförarevanligt det änär att enmer

i realitetendetoch i vilken månproblemetOmfattningenklarlagt. av
sådantutredas innanproblem bör systemfaktiskt ett nyttutgör ett

föreslås.

upphandlingOffentlig

berörproblemupphandlingenoffentligaBristerna i den är ett som
proble-Taxiutredningentaxi.verksamheterandra attmånga än menar

berör-för den härendastoch intesammanhangbehandlas ibör ettmen
årunderregeringenavsnitt hari 3.1.7verksamheten. Somda nämnts

frågor.dessauppgiftmedutredningtillsatt över1998 att seen
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Författningsförslag

1998 års Taxiutredning har föreslagit innehavare tillstånd tillatt av
taxitrafik skall registrera sina priser hos länsstyrelsen tömmasamt
informationen från till godkänd tömningscentral.taxametrama en
Utredningstiden har dock inte medgett utarbetande författ-någraav
ningsförslag.



1491999:60SOU

förslagenKonsekvenser9 av

Inledning1

direktivgenerellagällde vissasitt uppdragerhöllutredningenNär som
direktiv.utredningensibeakta.skulle Dessautredning omnämnsvarje

1474kommittéförordning 1998:dockträddejanuari 1999Den 1 en ny
gällerställetupphävdes.direktiven Igenerellavilken dekraft,i genom
före-iskallfmansieringsförslagochkostnadskonsekvenseratt anges

förslagenskallkonsekvensanalyskommande fall samt att anges omen
detochbrottslighetensjälvstyrelsen,kommunalabetydelse för denhar

iserviceoffentligochsysselsättningförbrottsförebyggande arbetet,
konkur-arbetsförutsättningar,små företagslandet, förolika delar av

förföretags,förhållande tillövrigt ii störreeller villkorrensförmåga
denåför möjligheternaellerochkvinnor attmellanjämställdheten män

kommittéförordningen.ochmålen 14 15integrationspolitiska

Kostnader9.2

tömningscentralerFörslaget9.2.1 om

informa-skalltaxitillstånd tömmainnehavareallaFörslaget att avom
tordetömningscentralgodkändtillsin/sinafråntionen taxametrar en
finnsRedan i dagbranschen.förkostnadmarginellmedföraendast en

alla åkarevilka så ärtömningförutvecklade gottväl an-system som
och denkvarskall finnasdessaMeningentill.slutna systemär att even-

åri tioinformationenlagraförtillkommermerkostnad atttuella som
ansökningsav-tillkommersåledes ärkostnadbli liten. Denbör som

årligeventuellttömningscentral ochgodkännasförgiften enatt som
dennaMed tanke pågodkännandet.bibehålla attförhärefterkostnad att

på-den knappastfordon kommertjugo attminstslås påavgift skall ut
enskilde åkaren.denverka
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tillståndsmyndighetenFör kommer det i anspråk föratt ta resurser
godkänna tömningscentralema. Kostnaden kommer framför alltatt att

uppstå i inledningsskedet då för hantering förfarandetett system av
måste byggas och de tömningscentraler finns i dag skallupp som

för godkännande. Härefter kommer främst iprövas tasattresurser
föranspråk tillsynen verksamheten. samhället i kan kost-För stortav

naden förväntas jämna sig tillsynen branschen under-ut attgenom av
lättas väsentligt, exempelvis för skattemyndigheterna vid deras revi-
sion. Taxiutredningen föreslår skall självfmansierasatt systemet genom
uttagande avgift för godkännandet och tillsynen motsvararav en som
kostnaden för myndigheterna.

Förslaget9.2.2 prisregistreringom

Systemet med prisregistrering fungera enkelt och smidigt.är avsett att
För branschens del gäller prisinfonnationen kan faxas tillatt t.ex.
länsstyrelsen, vilket inte borde marginella iänta annat resurser an-
språk.

Det inte meningen länsstyrelserna skall granska och godkännaär att
Ävenåkamas priser. för myndigheternas del bör således förfarandet

inte resurskrävande. Inledningsvis kan i och för sig kostnader förvara
myndigheterna uppstå för hantera prisregistre-att ett system attgenom
ringama måste utarbetas och relativt mängd anmälningar måstestoren

samtidigt. Erfarenhetsmässigt ändrar emellertid inte de flestatas emot
taxibolag sina särskiltpriser ofta varför antalet ändringsanmälningar
inte förväntas bli efter det priserna anmälts. Avsiktengångstort att en
med bl.a. länsstyrelsemas tillsynsverksamhet skallärsystemet att un-
derlättas. Taxiutredningens uppfattning de i dagär att resurser som
läggs ärendenpå utreda påstådda överpriser kommer för-att attom
enklas i sådan omfattning det merkostnaden för regi-att motsvarar att

priser. det framdeles visar sigOm så inte fallet kanstrera äratt man
avgiftmindre vid registrering pris.överväga att ta ut nytten av

9.3 Andra konsekvenser

9.3.1 Förslaget tömningscentralerom

Förslaget tömningscentraler hjälp förtillär avsett att attom vara
avslöja brottslighet och får också brottsföre-del i detses som en
byggande arbetet, eftersom vetskapen informationen lagrasattom
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oredovisadefuskar medfärre åkaremedförakommersannolikt attatt
intäkter.

medföraintetömningscentraler kommermedSystemet att en
möjlighet förfinnseftersom detmindre taxibolag,nackdel för exem-en

godkännandeglesbygd erhållaibeställningscentralerpelvis att som
centralenutnyttjarfordonantalet ärtömningscentral även somom

intesannoliktsituationenkommertidigareSommindre 20. nämntsän
inledningsvis. flesta kom-Deinteåtminstoneförändras nämnvärt,att

i dag. Där-enheter detillinformationen görtömmaatt somsammamer
företagetablerassig detsikt förväntakan på attemot somnyaman

finnsEftersom det intetömningscentraler.godkännandeerhåller som
tillhandahålladet gällerbegränsningar töm-geografiskanågra när att

tömningscentralema till gles-förläggautmärktgår detningsservice att
bygdsområden.

prisregistreringFörslaget9.3.2 om

brottslighet i formavslöjaprisregistreringFörslaget är avsett att avom
övrigtbrottslighet.sådan Iförebyggaöverpriseruttagande attsamtav

kommittéför-iområdeninverka deförslaget inte nämnssomsynes
ordningen.
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Bilaga l

Eth
Kommittédirektiv Mm

M

Obligatorisk anslutning till Dir
beställningscentral taxitrafiki 1998:5m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den februari5 1998.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall undersöka förutsättningarna för och
effekterna för innehavare tillstånd till taxitrafik införaattav av
krav obligatorisk anslutning till beställningscentral eller an-

Utredaren skall utvärdera den nuvarandenat gemensamt organ.
situationen inom taxitrafiken, vilka problem finns ochsom
deras omfattning, analys vilka konsekvensergörasamt en av en
obligatorisk anslutning för taxiföretag till ett gemensamt organ
skulle medföra. Utredaren skall i anslutning till detta analysera i
vad mån förutsättningarna för skälen för eller ob-samt emot en
ligatorisk anslutning till beställningscentral eller annat gemen-

skiljer sig i olika delar landet.samt organ av
Utredaren skall i arbetet beakta såväl konkurrensaspekter

Ävenfrågor rörande konsumenters skydd och servicekrav.som
frågor efterlevnad de regler gäller trafik och före-om av som

drift skall beaktas. Om utredaren finnertags det finns skälatt
och förutsättningar för anslutning till börett gemensamt organ
det särskildaövervägas regler skall gälla för dettaom organ, om
det bör omfattas formnågon till-organetgemensamma av av
ståndsplikt och hur tillståndshavama skall anslutas.
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2

Bakgrund

Våren 1988 beslutade riksdagen taxitrafiken skulle avregle-att
med verkan från och med den julil 1990 prop. 1987/88:50ras

ochbil. l 1987/88:78, bet. 1987/88:TU15, rskr.prop.
I987/88:166. Förändringarna syftade främst till taxi-öppnaatt
näringen för konkurrens också till åtgärda miss-vissaattmen
förhållanden. Bland slopades den då gällande obligato-annat
riska anslutningen till beställningscentraler, behovsprövningen

tillstånd, indelning i trafikområden kommenderingspla-ochav
En fastställd finnas.maximitaxa skulle inte hellerstatenner. av

Samtidigt till-skärptes kraven vad gäller prövningen deav
ståndssökandes lämplighet och den uppföljande kontrollen av
lämpligheten. några år sedan infördes också krav påFör sär-en
skild taxiförarlegitimation led i arbetet med kommaattettsom
till med missförhållanden inom taxinäringen.rätta

Under tid har andra problem inom taxinäringensenare upp-
märksammats, vilka främst gällande storstadsområ-gjort sig i
dena. 1994 tillsattes särskild utredare med uppdragHösten en

yrkestrafiklagstiftningenhela dir. 1994:109. Ut-överatt se
utred-redningen yrkestrafikutredning.1995 års Iantog namnet

finnsningsuppdraget ingick bl.a. undersöka det behovatt avom
taxitrafiken storstadsområdena.ytterligare reglering inomen av

utredningen fram betänkande NyI juni lade sitt1996 yr-
presenteradekestrafiklagstiftning SOU 1996:93. Utredningen

taxitrañk bl.a. i frågaflertal förslag till regeländringar förett
prisinfor-fordon,kapitalkrav, utmärkningtaxametrar, avom

för taxiförare. Utredaren intelokalkännedommation och var
anslutning beställnings-föreslå obligatorisk tillberedd att att

för återinfördes.central taxi
beställningscentral hartillObligatorisk anslutning aven

tillmedel kommavissa intressenter förts fram rättaett attsom
gäl-med finns taxinäringen. Blandde problem inom annatsom

eller påler det möjlighet klagakonsumenternas sätt taannatatt
ibl.a.taxiföretag. dettill Särskilt harsin rätt gentemotvara

kunderföretag redovisats händelser därmassmedierna och av
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tagit taxi vid ankomsten till någon de flygplat-störresom en av
farjeterminalema och jämvägsstationema känt sig lurade.serna,

införa beställningscentralerAtt har vissa aktörer utpekatsav
komma till med dessa problemsätt och samti-ett rättaattsom

digt underlätta den skattemässiga kontrollen taxiföretagen.av
Regeringen finner det angeläget frågan utreds. Be-nämnareatt

beställningscentral måste definieras, och eventuellagreppet
krav beställningscentralemas storlek och villkoren för an-
slutning till beställningscentral- medlemskap, utträde, ute-en
slutning undersöks.närmareetc. -

Uppdraget

Utredaren skall utvärdera den nuvarande situationen inom taxi-
trafiken, vilka problem förekommer deras omfattningsamtsom
och betydelse. Med utgångspunkt i denna analys skall utredaren
bedöma behovet obligatorisk anslutning till be-av
ställningscentral, eller förutsätt-annat gemensamt samtorgan,
ningarna för detta.

Utredaren skall därvid beskriva vilka uppgifter, ansvar m.m.
centralema eller skulle kunna haannat gemensamtsom organ

liksom för deras mandat hurgränserna organisationensamt
skulle kunna utformas. En analys och redovisning de posi-av
tiva och negativa effekterna för taxinäringen, privatresemark-
naden och för samhället i sådan förändring skallstort av en pre-

Vidare skall utredaren analysera i vad mån förutsätt-senteras.
ningarna för och behovet obligatorisk anslutning till be-av en
ställningscentral eller skiljer sig i olikaannat gemensamt organ
delar landet förhållandena på landsbygden och i mindreav -
städer jämfört med storstadsområdena.

anledningMed de speciella förhållanden råder i stor-av som
stadsområdena skall utredaren utreda behovet ytterli-även av

instrument för länsstyrelserna för komma till medrättaattgare
problemen i storstadsregionema. Vidare skall det utredas om
huvudmännen för de flygplatserna, farjeterminalema ochstörre
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jämvägsstationema för organisa-störreatt ta ettgenom ansvar
kantaxitjänstema medverka till bättretionen resenärernaattav

sina intressen.kan tillvarata
finns behovutredaren finner det förändringar i deOm att av

för taxiverksamhet, skall utredaren utarbetagällerregler som
konsekvensanalyser för dem. Förslag tillförslag och redovisa

innefattaKonsekvensanalysema skallfinansiering skall lämnas.
konsu-förslagens effekter på konkurrensen,bedömningar av

efterlevnaden de reglerskydd och servicekrav,menters somav
drift. Utredaren skall igäller såväl trafiken företagssjälva som

mellan olikasitt arbete avvägningar intressen.göra
beträffandeUtredaren skall beakta de regler gällersom nu

och taxiförare, de regler föreslås itaxiägare liksom propo-som
yrkestrafiklagstiftningreformerad1997/98:63sitionen En

licensavgiftBranschsaneringsutredningens förslagsamt om en
medsamrådaSOU Utredaren skallför taxi 1997:111.m.m.

förberörda bl.a.myndigheter och organisationer,företrädare
be-förnyelseinhämtas från de diskussionerkan idéer avom

f.n. Göteborg. Utre-ställningscentralens funktioner pågår isom
den regeringenfortlöpande samråda meddaren skall även av

konkurrenslagensför frågor påtillsatta arbetsgruppen vissa om-
utredarenöverväganden börråde. underlag för sinaSom ett

ochregelsystemens utformningundersöka de berördavidare
avreglerad taximarknad.erfarenheter i länder harsom en

Redovisning uppdragetav m.m.

särskilde vad iutredaren skall i arbete beaktasittDen sägssom
särskildadirektiv till samtliga kommittéer ochregeringens utre-

1992:50,redovisa dir.regionalpolitiska konsekvenserdare att
offentliga jäm-åtaganden redovisadir. 1994:23,pröva attatt

redo-ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 attsamt
konsekvenser för brottsförebyg-visa brottsligheten och det

gande arbetet dir.1996:49.
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Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den november1senast
1998.

Kommunikationsdepartementct
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Bilaga 2

fråganbehandlingTidigare av om

beställningscentraler

reformering yrkestrafiklagstiftningen ledde fram till yrkes-Den av som
trafiklagen och yrkestrafikförordningen omfat-1979:559 1979:871
tade huvudsakligen godstransporter och busstrafik medan taxitrafiken
lämnades utanför.

samlad taxinäringen företogs 1970-taletEn i slutetöversyn av av
vilket resulterade i betänkandet krav och utvecklingsmöjlig-TAXI -
heter Ds och 1979/80:142K 1979:4 vissa taxifrågor samtprop. om
lag- och förordningsförändringama SFS 1980:397 och SFS 1980:643.
Genom ändringarna blev det i princip obligatoriskt tillhöra be-att en
ställningscentral. Enligt den ursprungliga lydelsen i års yrkes-1979
trafikförordning fick länsstyrelsen bestämma tillståndshavareatt en
måste ansluta sig till sådan förening hade godkänts länssty-en som av
relsen och hade till syfte hålla beställningskontor 4 kap. §.9attsom
Detta ändrades alltså, från den oktober1 till1980, den hade till-att som
stånd till beställningstrafik för med lättare fordonpersontransporter
skulle ansluten till beställningscentral, för ettvara som var gemensam
eller flera trafikområden. Förelåg det särskilda skäl fick den tillstånds-
givande länsstyrelsen medge undantag från denna skyldighet kap.4
10 §. Andra ändringar inom taxi fick möjlighett.ex. att attvar man—
välja företagsform och det infördes regler trafikområden,att om upp-
ställningsplatser och kommenderingsplaner.

I promemorian TAXI krav och utvecklingsmöjligheter utre-angav—
daren följande beträffande anslutning till beställningscentral. Om till-
ståndsmyndigheten föreskriver det innehavareär tillstånd till taxi-en av
trafik f.n. skyldig ansluta sig till myndighetenatt godkänd före-en av
ning har till syfte hålla beställningskontoratt eller ha handsom om ge-

uppgifter i övrigt i fråga trafiken.mensamma Jag be-attom anser en-
stämmelse med motsvarande innebörd bör finnas i yrkestrafiklagstift-
ningen fortsättningsvis.även minstInte från konsumenternas synpunkt

det väsentligtär taxitrafikatt utövare finns anslutna tillav en gemen-
beställningscentral. Ett sådant krav på anslutningsam bör därför utgöra
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tillståndet.föreskrift iregelmässigthuvudregel anges somsomen
regelfrån dennaundantagemellertid kunnaLänsstyrelsen bör gör om

taxitrafikenskäl kanSådanaför det.skäl attföreligger t.ex.det vara
trañkutövamamellanavstånden gör attglesbygdsområden därdrivs i

hållakostnaderrimligatillförsaknasförutsättningar gemensamatt
1979:4.beställningscentral. Ds K

departementschefentaxifrågorvissa1979/802142l angavomprop.
Detsamverkan.och ärbeställningscentralerangåendeföljande annan

trañkutövamaväsentligt ärsynpunkttaxikundemas attfrånminstinte
kapacitet.fullgodmedbeställningscentraltillanslutna gemensamen

ochkommunerdäriblandkunder,taxisallmänhetenförSåväl storasom
vadbakgrundvikt. Motdettabör storlandstingskommuner, avvara av

uppfattningremissinstansemas attochutredarensjagdelaranförtjag
tillanslutnaskallregelmässigttillståndshavama gemensamenvara

inombeställningscentralerfleraförNågotbeställningscentral. utrymme
trafikplaneringeffektivallmänhet inte. Enfinns itrañkområdesamma

datori-kanskemoderna,förkrävsinvesteringardeliksom stora som
enheter. Omsmåalltföromöjliggörabeställningscentraler tordeserade,

fall kunnaenskildaemellertid ilänsstyrelsernabörför detskäl finns
lämpligtlöses sätttaxibilarbeställning annatfråganmedge att avom

anslut-frånbefrielsebörExempelvisför.redogjortjagdetän nusom
medglesbygdsigdetmedges då storaningsskyldigheten kunna rör om

föregående ii detharenskilda trafikutövama. Jagdemellanavstånd —
tillstånds-mellan bl.a.samverkanviktensammanhang betonatolika av

i fastarebör skesamverkantaxinäringen. Dennaochmyndigheterna
härförförutsättningf.n.håll fallet Enmångaformer vad ärän som

någotföranledersärskilda skälintetaxiägama, annat,torde att omvara
taxiförening.tillanslutnai dagsker redanskall på sätt envarasom --

beställningscentral idrivaförening frittståbörDet att t.ex. enresp.
företagsform".ändamålsenligannan

beställningscentralanslutning tillobligatoriskFrågan togs uppm.m.om
1983/84:65,ide kommande åren,flera tillfällen undervid t.ex. prop.

beställningscentraler,promemoriaTransportrådets Gemensamma orga-
1985/8622,bet.föreningstillhörighet TUnisationsformer, krav på m.m.,

1986/87:7.1986/87:5 och bet. TUprop.

Tillämpningendepartementschefen:1983/84:65I avangavprop.
beställningscentraltill taxiförening ochbestämmelserna tillhörighetom
problem.varit helt fri från Deefter vad jag erfarit intehar nya--

tycksanslutning till beställningscentralobligatoriskreglerna exem-om
har läns-tillämpning. vissa länpelvis ha fått något skiftande len

medkraft och i samarbetetdrivit taxifrâgoma medstyrelserna



SOU 1999:60 Bilaga2 161

branschen åstadkommit förändringar det slag 1980 års lagstiftningav
syftade till. andra län har utvecklingenI inom taxinäringen olika skälav
inte nått lika långt. På vissa håll har skyldigheten för de enskilda
taxiägama tillhöra beställningscentral kommit i konflikt med detatt en
faktum någon skyldighet enligt 4 kap. yrkestrafikförordningen9 §att

tillhöra taxiförening inte förelegat. Härigenom har juridiskt kompli-att
cerade situationer uppstått vilket inte varit till för smidigtgagn en
fungerande taxitrafik. Sammantaget finns det således enligt min-
uppfattning skäl studera hur års bestämmelser1980att närmare om
bl.a. anslutning till beställningscentraler har genomförts. Redan nu
föreligger resultatet enkätundersökning transportrådet harav en som
utfört angående länsstyrelsemas erfarenheter från arbetet med nya
trafikområden, anslutning till beställningscentral Med bl.a. dettam.m.

bör frågan beställningscentralers organisa-material underlagsom om
taxiföreningamas funktion.tionsfonn liksom frågannärmare prövas om

ytterligareockså finnas skäl bör vidtakanDet prövaatt om man
åtgärder för genomförandet års reform.1980 Jag ämnaratt trygga av

anförtdärför uppdra transportrådet i enlighet med vad jag haratt nu-
beställningscentraler före-vissa frågor angående taxis ochöverse-

ningstillhörigheten inom taxi.
Regeringen uppdrog sålunda transportrådet fråganöveratt se om

Organisationsform för taxis beställningscentraler och därtill anslutande
frågor föreningsanslutning inom taxibranschen. Transportrådetom

redovisadeTPR uppdraget i promemoria den juni "TPR7 1985:en
konstaterar skyldigheten ansluten till beställningscentral iatt att vara
princip absolut. föreligger inte någonDäremot skyldighetär att vara
medlem i taxiförening länsstyrelsen enligt kap.4 9 § YTFänannat om
föreskrivit så Sådanskall ske. tvångsanslutning gäller dock endastatt
undantagsvis, enligt gjord enkät hos föreningar fördelade sju16en
län. Eftersom beställningscentralema för närvarande regelmässigt-
drivs i taxiföreningamas måsteregi emellertid taxiägare med nuvarande
lagstiftning gå i föreningen sig han vill eller inte. anlitaAttvare
beställningscentrals tjänster fri abonnent har visat sig innebärasom
många problem med konflikter mellan förening och trafikutövare. Ofta
har anslutning till föreningen krav. andra fall harIangetts etten som
förening begärt orimliga avgifter för utomstående. uttalar detTPR att-
inom taxinäringen självfallet finns behov verka föratt gemensamma
mål och på olika områden till tillståndshavamas intressen.ta vara
Anslutningen måste emellertid frivillig. tvång skulleEtt strida motvara
allmänna rättsgrundsatser. Bestämmelsen i kap. bör4 9 § YTF därför
slopas. Däremot det viktigt med hänsyn till de samordnings-är stora-
vinster det trafikutövama driver sin verksamhet inomattsom ger ramen
för beställningscentral. Bestämmelsen enbart central inom ettom en
trañkområde kan dock behöva Utvecklingen inomomprövas.
branschen och de krav samhället ställer kan anledning över-attsom ge

frågan konkurrerande beställningscentraler.väga Under allaom

6 19-0890Kunvänligaretaxi
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skalltrafikutövamadock krävamåsteförhållanden att varaman
gällakantrafikledningssystem. Dettaupprättadesärskiltanslutna till

Kommunvisalänsbeställningscentral.ellercentralerkommunvisa en —
organiseras inomnärvarandeforliksombeställningscentraler kan

iemellertid hållaDå måste särtaxiföreningama.för manramen
finnasfall kanvissabeställningsfunktion. Iföreningstillhörighet och

beställningsfunktionen. Denfriståendelåta utövaskäl för ettatt organ
förening ellerbildadändamåletförsärskild ettdrivaskan då engenom

ingåi styrelsenkantaxinäringenföreträdare föraktiebolag. Förutom
länshuvudmannen.förocksåochfor kommunerrepresentanter

skulleUppgifterna attvara
trafikledningsfunk-ochbeställnings-förtrafikområdet-inom svara

tionema,
för trafiken,kommenderingsplanupprätta-

mellanavtalenligtskersamhällsbetaldasamordna transporter som—
landstingoch kommuner,trafikutövama etc.

dåharverksamheten. Denförfastställa stadgarLänsstyrelsen bör
till-for allastårbeställningscentralentill öppenmöjlighet attatt se

skälighetenkan därvidLänsstyrelsenområdet.ståndshavare i pröva av
till centralen.med anslutningenförenadede avgiñer ärsom

behand-beställningscentraltillhöraskyldighetenFrågan att enom
förRiktlinjerbetänkande TU1985/86:2:trafikutskottetslades också i

transportrådetfråncirkulärskrivelseangivits idispensgivningen har en
uttalandentrafikutskottetsbyggerlänsstyrelserna vilken i sintill tur

Enligt1981/82:30/utredningens anm..ochi 1979/80:27 TUTU
kan dispens bl.a.skrivelsen ges

upphöra medålder eller orsak kommerdå trafikutövaren attannanav-
verksamhet inom fåtal år,sin ett

ekonomiska påfrestningar foranslutning skulle innebäradå storaen-
trafikutövaren,

inkomstkälla fråndå trafikutövaren har sin huvudsakliga änannat
landsbygden,taxiverksamheten vilket inte torde sällsyntvara-

då det fråga taxiverksamhet i glesbygdsområden medär storaom-
avstånd mellan de enskilda trañkutövama,
för tätortskommunstaxistationer med uppställningsplatser inom en-
landsbygdsomräde.

Enligt utskottets mening beställningscentralerär gemensamma- - ~
värdefulla för samordna taxitrafiken och därmed öka kapacitets-att
utnyttjandet. Härigenom uppnås rationaliserings- och effektivitets-
vinster betydelse inte bara for det flertalet taxiföretagstora utanav
också för kunderna, bland vilka kommuner och landsting för densvarar
övervägande delen taxis intäkter. Genom förmedlingsverksam-attav
heten för taxitrafiken drivs i så effektiva former möjligt tillgodosessom
också det samhällsekonomiska års riks-enligt 1979synsätt som
dagsbeslut prop. 1978/79:99, bet. 1978/79:18, rskr. 1978/79:419TU
skall vägledande för trafikpolitiken. Som framgår propositionvara av—
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1983/84:65 vissa yrkestrafikfrågor och utskottets betänkande TUom
1983/84:11 med anledning propositionen har det i yrkestrafik-av
förordningen år införda stadgandet skyldighet tillhöra1980 attom en

givit upphov olika tillämp-beställningscentral till tregemensam
ningsproblem. första problemet gäller den aktuella fråganDet nu om
undantag från skyldigheten tillhöra central. andra problemetDetatt en

beställningscentralskyldigheten tillhörahuruvidaär att en gemensam
två eller flera sådanahinder för taxiföretag tillhörautgör attett

skyldigheten tillhöratredje problemetcentraler. Det är attatt en
kommit i konflikt med det faktumvissa hållbeställningscentral att

allmänhet drivertaxiförening iskyldighet tillhöranågon att somen -
första proble-föreligger. Vad gäller detbeställningscentralema inte --

dispensreglema iutskottets mening de nämndatillgodoser enligtmet
taxiföretag, särskilt i glesbygd,erforderlig utsträckning sådana som

anslutna tillbedriva sin verksamhetönskar utan att gemensamvara en
anslutningsskyldighetenbeställningscentral. ofrånkomlig följdEn ärav

undantag fråneller återkallas, intetaxitillstånd kan vägrasatt om
behandlat iandra problemet har utskottetskyldigheten medges. Det-

konkurrensfrågoma därföregående, i samband meddet attanges
kommunikationsministems uppfattning det i allmän-utskottet delar att

finns något for flera beställningscentraler inomhet inte utrymme
trafikområde, undantag, efter prövning från fall till fall,attsamma men

från /utredningens tredjebör kunna medges huvudregeln anm. Det—
problemet har på regeringens studerats transportrådet,uppdrag iav som
juni innevarande år redovisat uppdraget i promemoria Gemensammaen
beställningscentraler, organisationsfonner, krav föreningstillhörighet

Tillämpningsproblemens och omfattning faktorerärartm.m. som—
enligt utskottets mening bör föranleda överväganden huruvidanämnare
det trañkpolitiska intresset effektiv förrnedlingsverksamhet förav en
taxitrañken kan tillgodoses på nuvarandesättett annat än genom
reglering. Utskottet utgår från förutsättningslös prövningatt en av
möjligheterna härtill sker i samband med den i kommunikations-
departementet pågående yrkestrafxklagstiftningen.översynen av

l986/87:5l departementschefen Förbl.a.: främjaattprop. angav
sund utveckling taxinäringen och lösa problemen med lönsamhet,en av

effektivitet och kundservice kan åtgärder diskuteras dels kort sikt,
dels lång sikt. åtgärderFör kort sikt vill jag understryka detatt—
redan inom for gällande lagstiftning möjligt vidta rad ät-är attramen en
gärder ökar konkurrensen och höjer effektiviteten inom branschen.som

Det vidare möjligt inom för gällande regelverkär i vissaattramen- - -
fall frångå huvudregeln taxiföretagen skall tillhöra endaattom en
beställningscentral. Därigenom kan öka konkurrensen. Närman - ———
det gäller långsiktig lösning jag princip utövamaatten mer anser som

yrkestrañk långtså möjligt bör få konkurrensbegränsandeutanav agera
regleringar. Min allmänna inställning också utvecklingär att moten
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ökadbättre kundservice inom taxinäringen skulle stimuleras genom en
taxibranschen.konkurrens och minskad reglering av

ökadtillfredsställelse uttalandenaratikutskottet noterade medT om
huvudregelni vissa fall frångåmöjlighetenkonkurrens och att omom

beställningscentral bet.enda TUskall tillhörataxiföretagenatt en
1986/87:7.

avreglerats.förpersontrafiken1980-talet harmittenSedan steg stegav
mellan olikasund konkurrensavregleringenbakomTanken attvar en

skullekostnadsansvarutformatriktigtförening meditrafikföretag ett
fördelningenocheffektivareutnyttjadesleda till attatt avresurserna

viktigblev bättre. Enmellan olikatransportarbetet transportgrenar
linje medlåg iockså denavregleringenförutsättning för attvar

iregelsystemetefter förenklingarsträvandena stort.av
yrkestrañkförordningenoch:263Yrkestrafiklagen 1988

avregleringen påled iutgjorde1988år1988:1503 ettantogssom
övergångsregler,försedd medLagstiftningenyrkestrañkområdet. var

beställningstrafik med bussförbehovsprövningenvilket medförde att
taxibehovsprövning denoch övrigjanuari 1989avskaffades den 1

bestämmelserna rörandeskärpteslagstiftningenjuli 1990. Genom1
bedriverbedriva ellerdemlämplighetsprövning attavserav som

författningsreglering avregle-till denyrkestrafik. Förarbeten rörsom
Avreglering taxidepartementspromemorianringen huvudsakligenär av

1987/88:78 bet.1987/88:50 bil.1,1987:8,Ds K samtprop. prop.m.m.
1987/88:TUl5 rskr. 1987/88:166.

promemorian Avreglering taxi Ds 1987:8 bl.a.:I Kav m.m. angavs
De betänkligheter långtgående avreglering taxi kan ingesom en av
hänger alltså främst med beställningscentralema och uppdrags-samman
förmedlingen. Effektiva centraler förutsättning för såväl godär
kundtjänst utnyttjande taxibilar. får därmedDeett gott ettsom av
betydande inflytande på både service och avgifter. fårDet- - -
bedömas angeläget säkerställande bestfillningsfunktionenatt ettsom av
kan ske vid avreglering taxi. promemorian diskuteras härvidIen av —
två olika alternativ hur avreglering kan genomföras, detom en varav

statlig lämplighetsprövning beställnings- och uppdrags-ärena en av
funktionen. Enligt denna modell skulle förutsättning för taxitillstånden

förbindelse ansluta sig till myndighet godkändattvara en en av en
beställningscentral. Utredningen bakom promemorian ansåg emellertid

tvingande regler i denna del inte behövdes, egenintressetatt utan att
skulle räcka, varför modellen inte förordades. Undantag gjordes dock
för de storstadsområdena, för vilka utredningen förslogtre att
beställnings- och uppdragsfunktionema skulle bli föremål för statligen
prövning. Trañkutövare i dessa områden skulle skyldiga attvara vara
anslutna till någon central viss minsta storlek. skäl anfördesSom attav
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alltför små beställningscentraler kan leda till dålig service på grund av
svårigheter få på beställda bilar, höga framkömingsavgifter ochatt tag
svårigheter för allmänheten hålla påreda många beställnings-att

Även för samordning de samhällsbetalda bordenummer. av resorna
beställningscentralema i storstadsområdena hålla viss storlek.en

särskild behovsprövning beställningsverksam-Förslaget om en av
storstadsomrädena avvisades flertalet remissinstanser ochheten i av

1987/88:50 bil. departements-också regeringen. 1I angavav prop.
beställnings-stordriftsfördelar finns framför allt medchefen: De som

för splitt-i storstadsområdena talarcentraler verksammaär att ensom
bli särskiltbeställningsverksamheten inte kommerring attav

antalför begränsatstorstadsområdena finnslångtgående. I ettutrymme
effekter kanbeställningscentraler med de positiva dettakonkurrerande

näringen. Mitt förslageffektivitet inomgod kundservice ochha
särskild statlig prövningalltså det inte skall behövas någoninnebär att

storstadsområdena. Fördelarna förbeställningsverksamheten inomav
beställningscentral såansluten tilltaxiföretag är storaattett enav vara

statlig myndighet uttryckli-finns anledning fördet heller inte attatt en
till någon central.taxiföretagen skall anslutna Ikräva att varagen -

det för såväl förfråga beställningsverksamhet,övrigt i attangavs, om
nackdel avregleringsamhällsorganen allmänheten tillsom vore om en

splittring beställningsverksamheten ochtaxi skulle medföra attav en av
håll befogat trafikhuvudmännen ochdet därför på sina kunde attvara

möjlighet direkt inflytande uppdrags-kommunerna hade till ett
förmedlingen. sådant inflytande kunde tillgodosesEtt exempelvis i
samband med upphandling samhällsbetalda taxiuppdrag, attav genom
vid avtalsförhandlingama hänsyn inte bara till det erbjudna prisetta

till taxiföretag åtar sig hålla viss servicenivå ochävenutan att ett att en
vid vanligaäventaxa transporter.en gynnsam

Avregleringen taxitrafiken behandlades också i 1987/88:78av prop.
där det i fråga beställningscentraler Några remissinstanserom angavs:
har ifrågasatt inte nuvarande skyldighet tillhöra beställnings-attom en
central bör finnas kvar i storstadsområdena, något också föreslogssom
i promemorian. delFör jag det med friare marknadattegen menar en
inte finns någon anledning för söka utvecklingen denstaten att styra
punkten. liggerDet i taxiägamas intresse till beställ-eget att attse
ningsverksamheten organiserad lämpligt finnsär Detsätt.
naturligtvis viss risk för del taxiägare olika skäl inteatten en av ges
möjlighet tillhöra den eller de beställningscentraler deatt helst villsom
tillhöra. stårDet dem i så fall fritt konkurrerandeöppnaatt en
beställningscentral. den mån sådanaI centraler drivs ekonomiskaav
föreningar, gäller principen till medlemskap. Trafikhuvudman-rättom

övergripande för taxiförsörjningen medför vidare hannens attansvar
vid behov kan verka för effektiv beställningsverksamhet i länet.en
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länsstyrelsemaskritikriktadesbudgetproposition1992 årsI mot
efterföljande kon-denlämplighetsprövningen ochinsatser i fråga om

behovetframhölls främstpropositionenlämpligheten. atttrollen I avav
skärpainteregelverket,existerandedetefterlevnaden attskärpa av

beslutetocksåbetonadeRegeringensådant. attregelverket omsom
mening bet.ingenanfördeRiksdagenfast.skulle ståavreglering annan

detriksdagenSamtidigt ansågrskr.l992/93:2. att1992/93:TUl,
reglernaskärpamöjligheternautredningsnabb attkrävdes aven

skullekundernaoch förtaxibranschensyfte attiytterligare att sanera
förhållande tillirimligkostnadtillochsäkertkunna åka varsomen

villkor inomlikakonkurrenssäkerställaomfattning. För attresans
föreslagits iriktlinjerenligt delänsstyrelsernaskulletaxinäringen som

uppföljningenochlämplighetsprövningenskärpapropositionen av
trañkutövama.lämpligheten hos

uppdragiStatskontoret göraregeringen attnovember 1992I engav
ochtrafikenyrkesmässigadentillsynlänsstyrelsemas överöversyn av

tillsynen.effektiviserasyfteiförbättringartillförslaglämna att
godkäntpåkravdecember 1992ividarebeslutadeRegeringen om

uppfyllde Väg-föraretaxiförare. Denföryrkeskunnandei somprov
fordonet,finnas iskullelegitimation,erhållaskulleverkets krav somen

kraft först dendock iträddeBeslutetförväl synlig passageraren.
förenatsdetsedan1993:1159och SFS1992:1387januari SFS19951

nedan.vandelsprövning semed krav på en
redovisadestaxitrafikenrörandeåtgärder1992/93:l06I omprop.

Trafikutskottettaxitrafiken.tillsynskärptförslagolika15 avom en
det allmännasförmåletbet.1992/93:TU26 häröveranförde att

incitamentochinstrumentutformabordeinsatser att somvara
sker inomutvecklingönskvärdtillbidraförmår attsammantaget

tidigaretillskull skerför denåtergångtaxitrafiken, utan att en
detaljreglering.

beträffandedepartementschefenanförde1992/93:l06proposition1
följande.beställningscentralanslutning tillobligatoriskfrågan om

Transportarbetareför-SvenskaArbetsgivareförbund ochBiltrañkens
också krävtoktober 1992skrivelse den 28 atthar i sinbundet

beställningscentral.anslutna tillskallobligatoriskttaxiföretagen envara
Transportarbetare-Svenskaskrivelsen frånåterfinns iönskemålSamma

då erinravillnovember 1992. Jagdaterad den 16fiirbundet, attom
åroch riksdagregeringunder enighetönskemålet avvisades stor av

fortfarandeMotiveringenavregleringdå beslutet1988 ärtogs.om
beställnings-tillobligatorisk anslutningnämligenbärande, att enen

prishöjningar.och bidra tillbeskära konkurrensencentral skulle kunna
definiera vad medklartuppstår också kunnaSvårigheter att som menas

antaletregleradessutom börjarbeställningscentral attutan manen
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anslutna fordon och centralemas geografiska räckvidd, dvs. återgången
till det tidigare tillämpade begreppet trafikområde. Jag ocksånoterar att
Trafikpolisen i Stockholm i sin skrivelse den december8 1992
avstyrker förslaget obligatorisk anslutning till beställningscentraler.om

avvisar alltså förslaget lagregleringJag beställnings-om en av—
centralemas kompetens. Centralema har emellertid allmänt setten
viktig uppgift det gäller förmedla taxiuppdrag. Beträffande denär att
samhällsbetalda kömingama vill jag hänvisa till Transportforsk-att
ningsberedningen efter initiativ Kommunikationsdepartementetav

för- olika slag beställningscentraler.studerar och nackdelar med av
syftar till belysa skillnader i effektivitet, till ledningUndersökningen att

för kommunernas upphandling taxitjänster och beställningsverk-av av
årsskiftet 1992/93.samhet. vidEn är väntarapport att

propositionen, jämte väckta motioner iTrafikutskottet behandlade
Utskottet kan konstatera de motions-betänkandet 1992/93:TU26: att

yrkanden väckts befordringsplikt och krav på tillhöraattomsom
beställningscentraler strider grundtanken i hela avregleringsre-mot
formen och leder tillbaka till starkt reglerad näring. Utskotteten anser

sådan utveckling olycklig. Vidare kan denämnasatt en vore - - -
svårigheter förenade med huvud definieraär att över tagetsom en

Ävenbeställningscentral. konkurrenssynpunkt kan invändningarur
riktas krav obligatorisk anknytning till beställningscentral.mot om
Skall taxiförare åläggas ingå i viss beställningscentral ocht.ex. att en

skall beställningscentralen tvingas alla företag Enligtomvänt ta emot -
utskottets uppfattning bör utgångspunkten taxitrafiken skallattvara

till önskemål i stället för följa administrativaresenäremas attanpassas
regleringar. Utskottet de problem motionärerna åsyftarattanser som
kan lösas med bl.a. aktiv konkurrensvårdande politik. Vad gälleren
behovet befordringsplikt vid flygterminaler och jämvägssta-störreav
tioner bör dessutom uppmärksammas den möjlighet desom som

för terminalema har medverka till kundanpassad utveck-attansvarar en
ling taxitrafiken. Utskottet vill också framhålla de drivkrafterav som—
finns inom taxinäringen initiativ förbättra kundan-att genom egna
passningen och motverka de anförda problemen. finns såledesDet ett

intresse såväl hos kunderna och myndigheternagemensamt hossom
seriösa taxiföretag förbättra kvaliteten. Som aktuellt exempelatt ett
härpå kan det auktorisationssystemnämnas för beställningscentraler

nyligen införts Svenska taxiförbundet i syfte få bättresom attav en
ordning inom taxi. Med hänsyn till det anförda avstyrker utskottet-
motionema. socialdemokratiskaDe ledamöterna i utskottet reser--
verade sig beslutet och menade fullständigmot prövning bordeatt en

hur problemen inom taxitrafikengöras skulle kunna bemästras,om
varvid motionsförslagenäven det skall obligatoriskt för allaattom vara
taxiföretag tillhöra beställningscentral bordeatt prövas.en
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den 1993revisorer 17Riksdagens rapport avreg-ommars enavgav
förhållandena igrundad påhuvudsakligentaxinäringen,leringen av

länsstyrel-bristerna isärskilt påpekadelän. RevisorernaStockholms
uppföljninglämplighet.tillståndshavamas Dennauppföljning avsens
lämplighet ikrävs ivadprinciprevisorerna ienligtborde motsvara som

tillståndsprövningen.samband med
till regeringenStatskontoretöverlämnade rapportenjuni 1993I

med förslagtrafik,yrkesmässigtaxi och1993:15 Om om enannan
åtgärdspakettrafiken iyrkesmässigadentillsyn etteffektivare omav

obligatoriskpådock bl.a. kravetavvisadeStatskontoretpunkter.25
dettillhänvisningbeställningscentral med atttillanslutning av

försvåraväsentligeninteviktigtskälnäringspolitiskaallmänna attvar
sundprisbildning ochhindra frimarknaden,nyetablering en

Kommunika-utarbetades inomgrundvalPåkonkurrens. rapportenav
Ökad dentillsyn1993:91promemorian Dstionsdepartementet av

Ökad dentillsynpropositionenföljandedenyrkesmässiga trafiken. I av
läns-regeringenmarkerade1993/94:168trafiken prop.yrkesmässiga

yrkesmässigadentillsynenlöpandeför denstyrelsemas avansvar
taxiförare, inne-vandelsprövningföreslogstrafiken. Vidare aven

medtill denfårtaxiförare baraförlegitimationbärande att somges
lämplig.bedömslaglydnadyrkeskunnande ochtillhänsyn vara

1993/942310.rskr.1993/94:TU29,riksdagen bet.Förslagen antogs av

beställningscentraler.ingentinginnehåller1993/942168Prop. om
1993/94:TU29.betänkandetrafikutskottetsdock iFrågan tas upp

betänkande bet.anförts i föregåendehänvisar till vadUtskottet som
Även s-ledamötema.reserverade sig Idenna gång1992/93:TU26.

inomVad det egentligen gällerreservationen anfördes: är att ramen
utveckling inomkundanpassadavreglering främjaför fortsatt en meren

myndighetligger i linje med dettataxitrafiken. ordningEn är attsom
inom taxibranschen.beställningscentraler organiserasauktoriserar som

säkerställas verksam-auktorisation myndighet kan detGenom atten av
i motion s börheten bedriva seriöst Som begärs T4lsätt.ett - - -

inommyndighet auktorisera beställningscentraler organiseratssom
finns, motionärerna anför, skältaxibranschen. Det överväga attattsom

trafiken, eftermyndighet tillstånd till den yrkesmässigaden som ger
seriöst meddelarprövning verksamheten bedrivs sätt,att ettav

auktorisation för befintliga tillkommande beställningscentraler.och
säkerställas i fortsätt-auktorisation kan det centralemaGenom ävenatt

bedriver verksamheten seriöst Vid auktorisation börningen sätt.ett
det, motionärerna föreslår, framgå registreringsskylten ochavsom

på fordonet knutet till auktoriseradeventuellt sätt ärannat att en
beställningscentral."
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önskemåletuttalade1993/942168det ibidra tillFör att om enprop.
Kommunikationsdeparte-tillkalladeyrkestrafikeninombättre ordning

yrkestrafikfrågor,förledningsgruppdecember 1993imentet en
ochmyndigheterolikainom 18för ledningenföreträdarebestående av

Lednings-yrkestrafiken.tillanknytningmedbranschorganisationer
bl.a.uppgiftmedfyra arbetsgruppersinutsåg i attturgruppen

området. Gruppemaslagstiftningytterligarebehovetkartlägga av
yrkesmässigadepartementspromemorian Denresulterade iarbete
1994:100. Igenomförandefrågor Dsochsamordnings-trafiken -

iresulterabeställningscentralfrågan utan attpromemorian tas uppom
ståndpunkt.någon

framförtsocksåhararbetsgruppenInompromemorianI anges:
beställningscentraleranslutning tillobligatoriskönskemål avom

handi förstaanslutning skullesådantaxitraflk. Entilltillståndshavare
kontroll verksam-få bättreMotivetstorstadsområdena. övergälla är att

taxiföretagseriösaväljaför kundenmöjligheter samtheten, bättre att
Medmed taxifordonet.efterreklamationertillmöjligheterbättre resan

storstadsområdenabeställningscentraler irelativttillkomsten storaav
taxinäringen.konkurrens inomför ökadförutsättningarskulle skapas en

byggabeställningscentralensmöjligt inomdåskulleDet att ramvara
vilka centralemamedoch strategierföretagsinriktningarolikaupp

privatresorvad gällersåvälkundernakonkurreraskulle kunna somom
Även skullenäringenintemkontrollen inomsamhällsbetalda resor.

anknytningobligatoriskförslagöka. kankunna Det nämnas att ett om-
departe-redovisades istorstadsområdenaibeställningscentralertill
avvisa-taxiAvreglering Det1987:8mentspromemorian Ds m.m.av

heller inteochalla remissinstanserpraktisktemellertiddes togstagetav
i propositionenproposition ellertrañkpolitiskaårsi 1988upp

bl.a. tillhänvisadesyrkestrafiken.avreglering DetI987/88:78 attavom
beställningsverksamhetenintresse tilli taxiägamasdet ligger att attse

båda proposi-också enligt definnsorganiserad på Deträtt sätt.är
olika skäl intedel taxiägareviss risk förtionema rätt attatt gesavenen

Svårigheterde helst vill tillhöra.beställningscentraltillhöra viss somen
beställningscentralmening definieraockså uppstå i juridiskskulle att en

antalet anslutna taxifordonministorlek vad gälleroch fastställaatt en
Även till riksdagen har understorstadsområdena. i motionerför de tre -

anslutning till beställnings-framförts krav på obligatoriskårsenare
samtliga fall avslagit motions-centraler. Riksdagen har dock i
exempelvis i sitt betänkandeyrkandena. Trañkutskottet anför

ordning med auktorisation1993/94:TU29 erfarenheternaatt avav en
avvaktas, innanbeställningscentraler taxinäringen börgenom en

auktorisation myndighet kan bli aktuell.genom en
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grund direktiven yrkestrafik-Promemorian låg till för till 1995 års
yrkesmässiga trafiken och dess författ-utredning denöversyn avom

yrkes-överlämnade sitt betänkandeningsreglering. Utredningen Ny
ii maj vilket resulteradetrafiklagstiftning SOU 1996:93 1996

1997/98:63.yrkestrafiklagstiftningreformerad prop.propositionen En
riksdagen den april 1998 bet.huvudsak 23Förslagen iantogs av

yrkestrafiklagen1997/982192 och denrskr.1997/98:TU9, nya
i kraft denträdde 1yrkestrafikförordningen 1998:779och1998:490

oktober 1998.

föreslåsig negativa tillYrkestrafikutredning ställdeårs ett1995 att
beställningscentral för taxi.tillobligatorisk anslutningåterinförande av

betänkande.avsnitt i dettaåterges i 5.1.2motiv härförUtredningens
medförEnligt utredningenföljande.1997/98:63l angavsprop.

beställnings-anslutning tillobligatoriskbestämmelserna enom en
landet;taxitrafiken i olika delarförkonsekvensercentral skilda av

landsbygdstorstadsregionema kontraförhållandena i äriskillnaderna
regional anpassningbedömningenUtredningenbetydande. gör att aven

avgränsningspro-följandenödvändig, med däravkravet skulle vara
skullebeställningscentraldefinition begreppetentydigblem. En av

medlemskap,frågorvidare skullelagstiftningen ochkrävas i om
skulle medföraallt vilketbehöva regleras;uteslutning enm.m.

de isammanfattningsvisUtredningenbetydande byråkrati. attanser-
för sundbör öka förutsättningarnabetänkandet angivna förslagen en

och utvärderasåtgärder därför börkonkurrens och dessa prövasatt
betydande ingrepp iskulle innebärainnan andra åtgärder vidtas som

verksamhetsforrn.sin struktur- ochföretagens uppbyggnadegen av
återinförandeinte beredd föreslåUtredningen därförär att ett av

obligatorisk anslutning till beställningscentral. Det är även rege-—
förhoppning de föreslagna åtgärderna verksamtringens sättettatt nu

situationen inom yrkestrafiken i allmänhet och förskall förbättra
missför-taxitrafiken i synnerhet. Regeringen delar dock den överoro

hållandena inom taxibranschen främst i storstadsområdena som- ~
framförts på många håll. har därvid hävdats obligatoriskDet att en
anslutning till beställningscentral förutsättning för få tillståndattsom
till taxitrafik skulle undanröja många de negativa effekterav som
uppstått inom näringen. Bland skulle taxiresenären ökadeannat ges
möjligheter vid behov komma i kontakt med taxiföretaget eller denatt

Ävenenskilde föraren efter färden. samhällets möjligheter utövaatt
tillsyn och effektiv kontroll skulle underlättas. bakgrund vadMot av-

anförts det regeringens uppfattning de problem kanär attsom nu som
finnas på grund det inte finns krav obligatorisk anslutningattav en
till beställningscentral måste genomgå fördjupad analys.en -
Regeringen därför tillkalla särskild utredare med uppgift attavser en
utreda förutsättningarna för och effekterna införa krav påattav
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beställningscentral ellerobligatorisk anslutning till gemensamtannaten
organ.

1997/98:TU9propositionenTrafikutskottets betänkandeI över
Regeringen sig hysabeställningscentraler:i fråga sägerangavs om

påföreslås i propositionende åtgärderförhoppningen ettatt som
yrkestrafiken i allmänhetinomskall förbättra situationenverksamt sätt

denRegeringen delar docki synnerhet.och taxitrañken överoro
storstads-främst inomtaxibranscheninommissförhållandena -

Därvid har hävdatshåll.framförts från mångaområdena att ensom-
förutsättningbeställningscentraltillobligatorisk anslutning som enen

många de negativaundanröjataxitrafik skulletillstånd tillfåför att av
skulle taxiresenärenBlandnäringen.uppstått inomeffekter annatsom

taxiföretagetkontakt medivid behov kommamöjligheterökade attges
Även samhällets möjligheterefter färden.enskilde föraren atteller den

Regeringenunderlättas.skulleeffektiv kontrollochtillsynutöva -
särskild utredareanfördabakgrund detframhåller attmot enav

effek-för ochundersöka förutsättningarnatillkallas förkommer attatt
till beställnings-obligatorisk anslutningpåinföra kravattterna enav

cl997/98:Tl0motionIellercentral gemensamtannat organ. -
principiella inställningsinbör uttalariksdagen redanframhålls att nu

komma ibeställningscentral inte kantillobligatorisk anslutningattom
framhållssoch l997/98:T4121996/97:T907 smotionernafråga. I-

i beställnings-bör inordnasstädernai detaxiföretagen störreatt
behandlasammanhang ocksådettaväljer icentraler. Utskottet att-

börvilken regeringenyrkande enligtmp 4motion l997/98:T11
i taxibilartill lagtext detmed förslagtill riksdagenåterkomma attom

medkund kan vända siginformationskriftligmåste finnas vartom en
övervägandensig till deUtskottet anslutereventuella klagomål. som—

beställningscentraler.utredning frågantalar förenligt regeringen av om
aktualiserade fråganmp-motionenden iUtskottet förutsätter ävenatt

anförda torde syftet medMed detsamband med utredningen.iövervägs
s ochl997/98:T412s yrkandemotionerna 1996/97:T907

Motionsyrkandenatillgodosett.yrkande fål997/98:T11 mp 4 anses
avstyrksåtgärd ochföranleda någon riksdagensbör därför inte

följer vidare motionställningstagandeföljaktligen. utskottetsAv att
c avstyrks.l997/98:Tl0

till beställningscentralobligatorisk anslutningSlutligen har frågan om
vissaBranschsaneringsutredningen, sågbehandlats överav som

denfram förslag kunde minskabranscher i syfte läggaatt som
menadeekonomiska brottsligheten inom dessa näringar. Utredningen

beställningscentralerandra metoder återgång till obligatoriskaänatt en
borde i första hand.prövas

Utredningen följande i sitt betänkande Branschsanering ochangav -
Före avregleringenandra metoder ekobrott SOU 1997:111.mot av
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taxinäringen juliden 1990 fanns skyldighet for taxiföretagl atten vara
anslutna till beställningscentral. drevs i regel taxiföre-Dessaen av en
ning. medförde i praktiken taxiföretagen tvingadeDet att attvar vara

i föreningen. Beställningscentralemas uppgift bl.a.medlemmar attvar
trafiken för beställnings- och trafiklednings-samordna och svara

funktioner. Beställningscentraler finns i dag det mångaäräven men-
central. viktig uppgift för beställnings-åkare inte med i Enärsom en

taxiuppdrag, vilket bl.a.centralema förmedla görär attatt man genom
andra offentligaväxel. Avtal färdtjänst ochha omgemensamen

beställningscentral medan tjänstema utförsträffas ofta meduppdrag en
beställningscentralema kravharenskilda taxiföretag. Många gångerav

under centralensutåt uppträdapå anslutna företagen att namn m.m. -
desamtliga kömingarbeställningscentraler registrerarVissa som

uppgifter kanmed påslagen.företagen Dessaanslutna gör taxametem
taxiföretag.kontroll enskilda Enmyndighetema föranvändas avav

skatte-nyligenregistreringar harbeställningscentrals använts när
företag i Stockholms län. Genomgranskade 400myndigheten att-

beställningscentral, skalltillhöraföreskriva taxiföretag skallatt somen
taxiarkiveringsfunktioner, kan kontrollenochha vissa registrerings- av

jämföraMed möjligheteffektivare den i dag.bli är attän en
fusk upptäcks.deklarerade intäkter ökar risken forregistrerade och att

Ännu bli centralema lämnar kontrollupp-effektivare kan kontrollen om
gifter till Skattemyndigheten avseende de anslutna företagen. En-
föreskrift obligatorisk tillhörighet till beställningscentral fordrarenom

omfattande reglering. känsligaste frågan utforma reglernaDen är atten
så konkurrensen inte hämmas och bäddar för kartellbildningar. Iatt
princip måste varje beställningscentral för alla taxiföretag.öppenvara
Enligt utredningens uppfattning bör återgång till obligatoriskaen
beställningscentraler först de andra metoder utred-övervägas om som
ningen föreslagit inte har tillräcklig effekt på ekobrottsligheten i
taxibranschen.
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Bilaga 3

ZeelandTaxi i Nya

Inledning

taxinäringenhaft liknande utveckling inomZeeland harNya somen
överensstämdelagstiftning under 1980-taletSverige. båda ländernasDe

samtidigt.avreglering startade ungefäri mycket och medprocessen
taximarknad år och Sverige årZeeland avreglerade sin 1989Nya ett

behållai Zeeland valde dockVid avregleringen Nya attmansenare.
tillhöra taxiorganisation beställnings-kravet alla åkare skallpå att en

återinföra sådant krav i Sverige decentral. Frågan ettatt var en avom
Likheten mellan defrågor Taxiutredning skulle behandla.1998 års

faktum Zeeland be-båda ländernas reglering taxi det Nyaattsamtav
till beställningscentral gjorde dethållit kravet obligatorisk anslutningpå

jämföra utvecklingen. Delar 1998 årssåledes särskilt intressant att av
Zeeland idärför huvudstaden Wellington i NyaTaxiutredning besökte

ochflera olika aktörer: tillstånds-Utredningen träffade därfebruari i år.
ZealandSafety Authority,tillsynsmyndigheten Land NewTransport

ofkonsumentorganisationen Consumers InstituteWellington,Police i
International Airport Ltd.,flygplatsen WellingtonZealandNew Inc.,

Taxi Federation WellingtonZealand Inc.,branschorganisationen New
Palmer-beställningscentral i storstadLtd.Combined Taxis en samt

beställningscentral på landsbygden.Society Ltd.North Taxi enston
information Taxiutred-uppgifter bygger på denNedanstående som

sammanträffanden.ningen erhöll vid dessa
Ltd. hänvisas tillInternational AirportBeträffande Wellington av-

snitt 6.1.7.

taxiverksamhetfakta ZeelandsNågra allmänna Nyaom

taxiorganisationer omkringfinns knapptZeeland 200I Nya samt
förare. allra flesta åkarnataxifordon och 000 Denåkare, 000 154 000 7

mycket få företag.fordon. förekommerhar endast l-2 Det större
År fannskraftigt efter avregleringen. 1989Branschen har utvecklats

skett ii landet. ökningen harknappt taxifordon Största3 000 stor-
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omkring taxiorganisationer, jäm-städerna. Wellington finns i dag 25I
fannsavregleringen. avregleringenfört med stycken före Före4 ca

Aucklandfinns det stycken.taxifordon i Wellington, l 200 I330 nu ca
tillökat från 700 stycken.har antalet fordon 2 700 5ca

Auckland Cooperative Taxitaxiorganisationen i landetStörsta är
Wel-fordon. organisationenLtd. med 700-750 NästSociety ärstörsta

med fordon.Combined Taxis Ltd. 400lington ca

utredningenmyndigheter/organisationerNågot deom
besökte

Safety Authority SALand LTTransport

Division offrån tidigare the Landinrättades år 1993 TransportLTSA
ofthe Ministry Transport.

främja säkerhetenmed uppgiftfristående myndighetLTSA är atten
land-säkerhetsnormer forbeträffande landtransporter. LTSA upprättar

taxiverksamhe-följs. det gällerövervakar dessa Näroch atttransporter
taxiförarlegi-meddelar taxitillstånd ochföreskrifter,utfärdar LTSAten

tillsyn branschen.timationer utövar översamt
Styrelseord-ofdirekt till the Minister Transport.LTSA rapporterar

ministern.rekommendationledamöterna påföranden och utses av
i de aktuellatillvarata allmänhetens intressenStyrelsens är attansvar

direktör i sindel bestårverkställandefrågorna. LTSA:s turen somav-
anställda vidhar anställda: 150till styrelsen. LTSA 400rapporterar ca

iRegistryvid the Centrei Wellington, 140 Transporthuvudkontoret
iregionala kontorenvid de sjuPalmerston North 110 runtsamt om

North, Wellington,Napier, PalmerstonAuckland, Hamilton,landet
främsti Wellington harDunedin. HuvudkontoretChristchurch och

förregionala kontorenfrågor medan dehand övergripande svararom
tillståndsgivning ochexempelvisfrågor beträffandekonkretamer

tillsyn.
regionala myndig-med mängd centrala ochsamarbetarLTSA en

tillståndsgivningvidinte minst med polisenoch organisationer,heter
och tillsyn.

Zealand Consumersof IncorporationConsumers Institute New
Institute

Council upprättades år 1959Institute och theConsumers’ Consumer
Organisationenhandel.för industri ochdel i Departementetsom en
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The Council upphördesjälvständig enhet år Consumerblev 1967.en
organiserades tillConsumers’ Institutemedanhärefter år 1988 om en

omkringjanuari vilken i dag harden 1989privat juridisk 1person
medlem iConsumers Institute Consumersmedlemmar.100 000 är

International Organisation of ConsumersInternational tidigare
systerorganisa-samarbetar intimt medConsumers’ InstituteUnions.

tionen i Australien.
samla ochConsumers Institutemålet förhuvudsakligaDet är att

och härigenom föraför konsumenterinformation till förmånsprida
konsumenters intressen. Dettamedlemmars ochfram görs genom

allmän konsumentråd-konsumenttidningar,publiceringforskning, av
givning m.m.

hela landet.väljs frånstyrelseConsumers Institute leds somav en
flesta vid huvud-anställda, deomkring 40dagliga arbetet skötsDet av

i Wellington.kontoret

axifederationenIncorporatedFederation TZealandNew Taxi

bildadesför taxiåkare,branschorganisationTaxifederationen, ärsom en
branschens utåt.ochåkamas intressenför tillvarata röstår 1938 att vara

vilkabeståenderåd 31Taxifederationen har ett repre-personer,av
haför federationenoch möjliggörregioner i landetalla att ettsenterar

huvudkontor iTaxifederationen har sittkommunikationsnät.effektivt
nationelleanställde, denorganisationens endeWellington där också

i landet.finns filialerfinns.sekreteraren, Härutöver runtom
organiserade i Taxifedera-åkarnaomkring 45dagI är procent av

organiseradeåkaretill inte fleranledningarnationen. En äratt menarav
branschenlönsamheten inomden dåligafederationen gör attär som

nödvändiga för närings-kostnader inteallaskär ned pååkarna ärsom
utövandet.

NorthPalmerstonLimitedNorth SocietyPalmerston Taxi

taxiorganisationermindredå fyrabildades år 1995Palmerston North
framför alltsammanslagningentillAnledningengick attvarsamman.

bedrevsdetta intearbete ochutförde likartatorganisationerna att
enheterna.effektivt i de mindretillräckligt

omkring åkare,sammanlagt 80taxiorganisationer, medfinnsDet tre
med anslutnaNorth 53konkurrerar. Palmerstonområdet störsti ärsom

taxifordon.åkare och 60ca
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få tillträdeFör till Palmerston North krävs köper sigatt att man
aktiedelägare i organisationen förbinder sig följa desssamt attsom

stadgar.
skall föreliggaDet starka skäl för utesluta någonatt ur orga-

nisationen, det får följandenågot skäl föreligger:görasmen om av
åkaren uttryckligen eller indirekt motarbetar syftet/intentionenom-

med samarbetsavtalet,
åkaren bryter eller negligerar bestämmelserna i avtalet,motom-
åkaren kommer obestånd,om-
utmätning åkares taxifordon aktualiseras,om av en-
åkaren föregående tillstånd från organisationen ingår avtalutanom-

eller liknande med sina borgenärer,
åkarens eller hans förares uppförande eller agerande har varitär,om-

eller kan komma bli skadligt för organisationens välstånd, rykte,att
intresse eller affärsverksamhet,

åkaren blir medlem ingår avtal med eller anställs någonom av-
godkänd taxiorganisation inom organisationens område ellerannan

någon medlem i sådan organisation eller någonav en av annan som
har avtal med sådan organisation,en

åkaren installerar eller tillåter installation organisationsom av annan—
radioutrustning användereller sådan utrustning eller huvudöver

kömingar från någon taxiorganisation,taget accepterar annan
åkaren upphör ha kommunikationsmöjligheter, taxitillstånd,attom-

taxilegitimation eller lokalkännedoms-certiñkat,
åkaren upphör medlem i organisationen,attom vara-
åkaren diskvalificerad enligt lagen eller hans tillstånd åter-ärom-

kallas, suspenderas eller återlämnas.
Under period eftertvå år uteslutningen eller utträdet oberoendeen om

anledningen till utträdet får inte åkaren utföra helstnågotav som
taxiarbete:

inom radie km från Palmerston North6 Square,en av-
tillsammans eller anställd hos medlemnågon iärsom som-
organisationen eller varit medlem under de föregåendesom sex
månaderna.

Åkaren får inte heller motarbeta organisationen eller dess arbete eller
undandra organisationen deras företagskundernågon eller andraav
kontrakterade kunder.

Palmerston North har vissa åkare/förare till inspektörer, medutsett
kontrollera övriga inom organisationen sköter sig enlighetirätt att att

med stadgarna. någon åkare eller förare missköterOm sig lämnar-
organisationen ofta ärendet till förLTSA prövning tillståndet iöver av
stället för själv utesluta fråga direkt.iatt personen
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CombinedLimited WellingtonCombinedWellington Taxis

sammanslagning1993Combined bildades årWellington avgenom en
taxiorganisationer.två mindre

taxiorganisationislog sigtillAnledningen att varsamman enman
säkerhet, behovetservice ochkrav påökadekundernasbl.a. merav

storskalighetekonomiskutrustning, behovetteknisk samtavancerad av
marknadsföring.ochverksamheteffektivarebehovet av en

taxiorganisationen ii dag denCombinedWellington näst störstaär
aktie-ocksååkare sombestår 360Organisationen ärZeeland.Nya av

organisa-flesta itaxifordon.400 Demed drygtorganisationeniägare
aktieägarentaxifordon. Störstaendastmedsmåföretagaretionen ettär

organisationen.andelar ihar 30
kanCombined krävsWellingtonsig tillfå ansluta attFör att man

NZ$kostar detdagorganisationen. Iiaktiedelägaresigköper som
hinder föringaövrigt förekommer000 kr. I attdrygt 200dvs.45 000

kravtill desig levaförbinderendastfå tillträde, attatt somuppman
objek-kan uteslutasorganisationenimedlemstadgarna.ställs i En

förgällermed demigrundernagrundertiva överensstämmer stort som
kunnamisskötsamhet förrelativtkrävsNorth. attDetPalmerston grav

utesluta någon.

Avregleringen

avregleringVarför

flerblanda sig iskulledenna intesidafrån regeringensSynsättet attvar
genomfördetillledde bl.a.nödvändigt. Dettaangelägenheter attän man

transportsidanverksamhetsområden. Påolikafleraavregleringar inom
ochåttiotaletbörjan påigodstransportemaförstavreglerade man

sedan medfortsatte passageraretranspoitema.

taxiorganisationpå tillhörakravetVarför behöll att enman

sannolikt ändååkarnaresonerade såZeelandLagstiftama i Nya att
fördelarnaeftersomorganisationerihållaskulle fortsätta att samman

kontroversielltsärskiltalltså inteansågs attdetta så Detmed stora.var
information fråninhämtathadedetta krav. Dessutomvidhålla man

slopa kraveterfarenhethaft dåligi USAvissa delstater attavsom
be-anledningtaxiorganisation. En atttillanslutning manvarannanen

nattetid,i trafiktaxibilaralltför fåförekommaskulledetfarade att
24-timmars-allmänhetentillförsäkraangelägetvarför det ansågs att
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service. Slutligen det betydligt enklare mindreansågs kontrolleraatt ett
antal organisationer kontrollera åkarna för sig. Vidän att var
avregleringen och den efterföljande skärpningen gjordes därför--
organisationerna ansvariga för exempelvis klagomålshanteringen,
prisinformationen, dygnet-runt-servicen och föramas uppträdande.

uppfattatsHur har avregleringen

Inledning

de olika myndighetema/organisationemaTaxiutredningen frågade om
de avregleringen och utvecklingen efter avregleringen.hur såg på

Nedan redovisas i korthet de utredningen fick.svar

SALT

del organisationerlagskärpningen år 1992 förekom det helFöre en som
kontroll sina medlemmar. inteinte hade någon egentlig Detöver var

leasing eller franschising lätovanligt tillståndshavarenågonatt genom
självständiga åkare ellertillståndutan eget orga-agera sompersoner

för-dessa löst organisationer harnisationer. flestaDe sammansattaav
kvar ifinns dock sannolikt några sådana organisationersvunnit Detnu.

Auckland.
taxiorganisationerförekommer och till rykten vissaDet attav om

Övriga branscheninte full kontroll sina medlemmar. inomhar över
till myndigheten.brukar mycket snabba med sådantatt rapporteravara

inom Wellington-området två organisatio-åren harDe tre senaste --
för till-grund de inte uppfyllt kraventillstånd återkallats attners av

hade endast fåtalstånd i detta hänseende. taxiorganisationerDessa ett
Åkarna och köra deras bilaråkare. lät skilda komma utanpersoner

i sin hadekontroll verksamheten. Taxiorganisationernanågon turav
åkarna.inte någon kontroll över

Zeeland har såledesåkare med i taxiorganisation.Alla Nyaär en
friåkare inomfriåkare. kan det förekommeringa Däremot säga attman

denna verksamhet finns inget krav påshuttle-verksamheten. Inom att
i principorganisation. shuttle-fordon utförtillhöra någon Många

för närvarande påverksamhet taxifordon. LTSA hållersamma som
verksamhetsform.med dennaöversynen av

Wel-fyra taxiorganisationer iavregleringen fanns det endastFöre
ingoodwill och släppte intelington. mycket måna sinDe gärnaomvar

alltid någonnykomlingar sin organisation. Nuförtiden finns detnågra i
marknaden.beredd aktörorganisation är att ta emot en nysom
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PoliceZealandNew

Standarden harmed taxi.problemdet blivitavregleringen harEfter mer
kunderhar häntförare. Detsåväl fordonbeträffandeförsämrats attsom

talarinvandraredel taxiförarehelförare. Enblivit antastade är somav
förekommerlokalkännedom.god Dethar såengelska och intedålig

arbetslöshets-uppbärföraretillstånd ochtaxiförareockså utan som
jobbandraförare med fleradetförekommerVidareeller sjukkassa.

rund-kunderoch förarearbetspassför långaarbetar tarsomsom
sigkriminella tagitryktatsSlutligen har det gängturer. attom

Standardende åren.blivit bättre underdockbranschen. harDet senaste
relativt god. Sär-Wellington-områdettaxibranschen iinom är numera

taxitrafiken där.reglerat Deflygplatsensedanskilt gäller detta senaste
organisa-granska tvåaktuelltvarithar det baramånaderna att avsex

tionerna närmare.
branschen förbättras.tillsynenmening bordepolisensEnligt över

allaendasteffektivttaxiorganisationtillObligatorisk anslutning är om
så intestandarden. dagItill denlever ärtaxiorganisationer sattaupp

fortfarandesannoliktförekommerförekommit ochharalltid fallet. Det
intetill någonbilen leasasdärlöst utt.ex.sammansatta somgrupper

det går innanså längeverksamhetendrivertaxitillstånd ochhar som
återkallastaxiorganisationentillståndet föringriper. Ommyndigheterna

konstellation.iigendyker ibland en nysamma personer upp
svåraBevisfrågomatandlöst.polisen ärRegelverket upplevs somav

saknastillstånd. Vidareåterkallatidför långdet alldelesoch ettatttar
uppleverordentligt. Polisentaximarknadenkontrolleratill attresurser

påbara skummardet ytan.attsom man

Consumers Institute

ochtaxifåomöjligtintilldetavregleringen att tagFöre näst envar
fåförfannsväntetiden lång. Detbeställaväl lyckatsnär en varman

konsumenthåll tycktelåg. Frånservicenivânbilar och att av-manvar
gick långtregleringen inte nog.

ochprisinformationeroläsligadetförekomavregleringenefterStrax
ocksåförare hadeMångalokalkännedom.mycket dåligförare med
flyg-problem viduppstodspråket. Vidareengelskamed detsvårt stora

taxitra-efter regleringensärskilti landet. Numeraplatser runt avom -
klagomålinga direktaförekommeri Wellington-flygplatsenfiken på

ställethar itaxibilar god. DetTillgången tillkonsumenthåll.från är
service-höjtbolag haroch mångakundertaxi påblivit så väntaratt

harAvregleringenkonkurrenskraftiga.blibetydligt förnivån att
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således varit till fördel for kunderna. Enda nackdelen priserna inteär att
fallit har blivitDet billigare driva taxiverksamhet;väntat. deattsom
höga inträdeskostnadema borta och bensinen har blivit billigareär

Ändåliksom bilarna. förekommer det inte någon verklig konkurrens i
fråga priserna. orsak till prisernaEn inte sjunkit kan i och för sigattom

det finns så många taxibilar det svårare för åkarnaatt äratt attvara nu
få verksamheten gåatt runt.

Det förekommer organisationer inte fungerar de borde.som som
Lokalkännedomen i vissa fall fortfarande bristfällig. harär Det också
förekommit problem vid flygplatser. WellingtonI har detta, tidi-som

lösts i Auckland och Christchurch förekommernämnts, fort-gare men
farande problem. Vid andra terminaler har det inte varit några större
problem.

Det nuvarande regelverket bra, det skulle behövasär men en
kontroll bestämmelserna följs.strängare Consumers Instituteattav

myndigheterna borde del för tillsynen iatt störreta ansvaretanser en av
stället för lägga på kunderna. Om inga klagomålatt ansvaretsom nu

organisation förekommer inte myndigheterna.gentemot en agerar

axifederationenT

Flera åkare klagade inledningsvis på avregleringen i dag har demen
flesta och sig till situationen.accepterat anpassat

Avregleringen har varit till fördel för kunderna. har blivitDet
mycket lättare få på taxi och standarden servicen har iatt tag samten
många fall ökat. åkarna harFör avregleringen dock inneburit in-ett
komstbortfall.

förekommerTyvärr det organisationer inte borde få kalla sigsom
organisationer. De upprätthåller inte den standard egentligen krävssom
för ha tillstånd taxiorganisation. Bl.a. förekommer det organisa-att som
tioner med mycket lösa ledarskap och mindre bra service. Taxifedera-
tionen upplever inte tillräckligtLTSA aktiva det gälleratt är när att
kontrollera den saken.

Palmerston North

Det omkring 2 år efter avregleringen innan det i Palmerstontog
North förekom någon riktig konkurrens. dag finns det konkur-I tre
rerande taxiorganisationer i området. Antalet åkare har ökat från

före55 avregleringen till idag.80 Kvällstid finns det tillräckligt göraatt
för åkarna, särskilt efter skärpningen rattonykterhetsreglema ochav
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dockDagtid finns detbarer.stängningstidemasenareläggningen av
haroch förarnaför åkarnaInkomstemataxifordonför många numera.

avregleringen.betydligt eftersjunkit
priser,med lågakonkurreraförsökttidvisföretag harNya att men

hartid.efter kort Dethöjaoftast blivitde har taxanatttvungna en
samhälletfrånbidragmed hjälpförekommit företagockså startatatt av

deharupphörtpriser. bidragenlägre Närhållade kunnatvilket gjort att
marknaden.försvunnit från Ettdeeller har annatprisernatvingats höja

månader,ianställandeosund konkurrensslag är personer sexavav
samhället.betaldlönenvilka har 60 procent avav

eftereffektivblivithartaxiorganisationemaVerksamheten i mer
blivit bättre. Detocksåkund har ärServicenavregleringen. gentemot

nackdeli dag.sker Enkonkurrensenservicenbeträffandefrämst som
försämrats.fordonenmångastandarden påavregleringenmed är att av

ficktaxifordon intebestämmelsedetfannsFörr ettatt mervaraomen
be-billigahel delförekommergammalt. dagIantal årvisstän ett en

taximarknaden.bilarjapanskagagnade
Palmerstonlurade ikunder blirsällanmycketförekommerDet att

Taxi harkunder.reguljärakundernaOmkring 80North. ärprocent av
nöjda kunder.mycket vinna pådärför att

CombinedWellington

efterfråganmed bilar dåtillräckligtintefanns detavregleringenFöre
desig inteoch förare åtogdåligservicenstörst, resor somvarvar som

olönsamma.ansåg vara
tillhöraalla måstevisserligenstadgadesavregleringenVid att en

dålig.organisationernakontrollentaxiorganisationgodkänd varavmen
åkaremed endast två-treorganisationermindreantaldökDet ettupp
högagrund denPå24-timmars-service.upprätthöll någoninte avsom

jobbsigfolk köptedet startaförekom attarbetslösheten ettatt genom
taxi-inomstandardenochsjönk inkomsternaInledningsvistaxirörelse.

blivit bättre.ochdock stabiliseratshar detdramatiskt. Nubranschen
Naturligtvistaxifordon.antaletökningblivitharDet aven enorm

inneburitfalloch i mångaväsentligthögstkonkurrensenökathar detta
på Nyaåkarna.de gamla Menförinkomstförluster gemene man

tidigare, såutsträckningmycket högreåka taxi ibörjat änZeeland har
levablivit ettTaxi harsugitsöverskottet har sättdel attupp.en av

nykterhets-debl.a.till dettaZeeland. Orsakerna strängareärNya
välinte såkollektivtrafikenochtillgängligt ärtaxilagarna, attäratt mer

utbyggd.
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Vissa organisationer med renommé har lyckats väl eftergott avreg-
leringen. Wellington Combined skulle behöva ytterligaret.ex., ett
hundratal fordon för tillfället. lyckats bästDe organisationerärsom
med stark ledning och intemkontroll. affärsmässigEn attityd slåren
igenom hos dessa företag. Bl.a. så kortatt tar ettresonerar man om man
köruppdrag kommergången kunden kanske tillbaka och får ettena man
långt köruppdrag vid tillfälle. Organisationerna inser såledesnästa att

vinner på upprätthålla rykte.att ett gottman
Det har kommit in hel del marknadenpå hållertransportöreren som

låg standard både fordonen och servicen. det har också tillkom-Men
mit toppskikt håller mycket god standard. mindrePåett ortersom en
har det dock inte skett förändringnågon alls taximarknadennästan av
efter avregleringen.

Wellington Combined efterlyser bättre kontroll taxibran-överen
schen. Varken LTSA eller polisen har i dag tillräckliga resurser.

Regleringen taxiverksamhetenav

Lagstiftning m.m.

Transport Services Licensing Act

Taxiverksamheten regleras Transport Services Licensing Actgenom
1989. delarDe lagen återfinnstaxi i bilaga När det gällerrörav som
taxiorganisationemas skärptes lagstiftningen år 1992, då bl.a.ansvar

för organisationerna i fråga förares lokalkännedom och kun-ansvar om
skap i det engelska språket infördes.

Taxiorgan isationer

För få driva taxiorganisation i Zeeland krävs tillstånd frånNyaatt en
LTSA. Tillståndet gäller tills vidare. få sådantFör tillstånd krävsatt att
organisationen:

Upprätthåller dygnet-runt-service om inte the Regional Council-
medgett undantag från detta krav. Taxiorganisationen ansvarar
därvid för arbetspass schemaläggs enligt lagstiftningen rörandeatt
arbets- och vilotider.

fungerandeHar kommunikationssystem.ett-
stadgarHar centralen kontroll sina medlemmar.översom ger-

Taxiorganisationen för åkare och förare lever till deattansvarar upp
krav finns beträffande fordon, uppträdande kundermotsom m.m.

fungerandeHar klagomålshanteringssystem.ett——
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trafikera.den kommergeografiskt områdevilketAnger att-
godupprätthållerför förarnadärvidTaxiorganisationen attansvarar

område.dettalokalkännedom inom
engelskadetbehärskarförarnaockså förCentralen attansvarar-

språket.
ställning skallansvarigiallavidarekravEtt är att varapersoner

ochkunskapernödvändigadvs. hahandha verksamheten,lämpliga att
straffade e.d..alltså inteanseendeha gottett vara

allt-sig vilarförare sköteroch dessenskilda åkarnaför deAnsvaret
sigmissköterorganisation åkaretaxiorganisationema.så Denpå vars

proble-medden inte itutillståndsittförlängningen mistakan i tarom
föraresamtliga åkare,registerskall föraOrganisationen överettmet.

alla klago-registerskall också föraOrganisationenoch fordon. överett
vidtagitsåtgärderanteckna vilkaoch i registretmål kommit somsom

detta.med anledning av
ochskatterbetalarför åkarnainteTaxiorganisationema attansvarar

allmänna.avgifter till det

Taxiförare

skall förnyasFörartillståndentaxiförare.meddelar tillstånd förLTSA
erforderlig kör-innehaskall, förutomtaxiföraregång året. En atten om

uppfylla följande krav,kortsbehörighet,
person,"fit and propervara en-

uppträda professionellt,—
trafikerar,de områden hanlokalkännedomscertifikat förha-

konversationsengelska,förstå godkunna tala och-
tidbok ochföra-

förförarlegitimation väl synligalltid ha sin passagerarna.-

axiåkareT

taxiverksam-tillstånd tillocksåmeddelar LTSAtidigareSom nämnts
taxi-behöver förnyas. Enochgäller tills vidare inteTaxitillståndethet.

gällertaxiförare.krav Dessutomuppfyllaåkare skall ensamma som
Åkaren skallföljande.

yrkesutövning,ochprofessionalismföramasföransvara-
LTSA,prisändringar hospris ochregistrera-

ochgodtagbarprisinformationentill ärattse-
taxiorganisation.tillhöra en-
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frånAnteckningar Taxiutredningens LTSAmöte med

Taxiorganisationer

finns inte någon möjlighet få dispensDet från kravet på tillhöraatt att
taxiorganisation. glesbygd kanI dock organisationerna små.en vara
förekommerDet organisationer består endast fordon.t.o.m. ettsom av

Taxiorganisationema skall upprätthålla 24-timmars-service inom det
område de trafikerar. The Regional Council får medge undantag från
detta krav. För klara 24-timmars-servicen krävs organisationen äratt att

viss storlek. Vilken storlek krävs varierar mellan olika regionerav som
och exempelvis Auckland bör organisationI ha minst for-15orter. en
don medan det i Wellington och Christchurch räcker med fordon.7-10

Vad 24-timmars-service innebär har aldrig blivit klart definierat.-—
LTSA:s motsvarighet vid tiden för lagens införande försökte få kravett
inskrivet i lagen det skulle upprätthållas 24-timmars-serviceattom en
på gatan. blevSå dock inte fallet. Emellertid har det härefter kommit
domstolsutslag talar i denna riktning. Således torde det inte räckasom
för organisation endast tillgänglig telefon. Organisa-atten vara per
tionens fordon måste också finnas i trafik och kunna ochute ta emot
utföra beställningar. vilken tid beställningsarbetetInom bör utförasett

dock inte klart. kan skifta frånDet plats till och berorär en en annan
vilken servicenivå vill uppnå på fråga förDet the Re-ärorten.man en
gional Council besluta den saken. Tycker emellertid vidLTSAatt om
ansökningstillfället specifikationden vilken serviceöveratt en orga-
nisation upprätthålla mager sig ned ochsätteratt utavser ser man
diskuterar saken med taxiorganisationen. Oftast kommer då över-man

och godtagbar servicenivå. händerDet emellertid LTSAattens en
skickar frågan vidare till the Regional Council. inte ovanligtDet är att-
olika taxiorganisationer samarbetar. Organisationer kan dock inte få ett
tillstånd baserat på detta samarbete, de måste själva kunna upprätthålla
24-timmarsservicen. Vidare går det inte få undantag från kravet påatt
24-timmars-service med hänvisning till organisation iatt en annan om-
rådet upprätthåller sådan och det därför inte nödvändigt denäratt atten

organisationen också håller denna service. harDet hänt attegna -
LTSA kontrollerat organisationerna ringa dem vid olikaattgenom upp
tidpunkter på dygnet för de upprätthåller servicen. taxi-Någraatt se om
organisationer har åtalats för de inte upprätthåller 24-timmars-att
service och vissa dem har fått sitt tillstånd återkallat.av

Taxiorganisationema inte till myndigheterna vilka åkare,rapporterar
förare eller fordon de har till sitt förfogande. stället specificerarIsom
de vilken service de kommer upprätthålla. måste de interntDäremotatt
föra register åkare, förare och fordon och alla dessa kategorieröver
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inom organisationen. Re-identifikationsnummerspecifiktmåste ha ett
förtillgängligt LTSA.begäran hållasgistret skall

telekommunikationssystem. DetharorganisationenkrävsDet ettatt
dygnetbeställningskontorfinnas bemannatdock inte runt.måste ett

till bilarna.samtalenvidarekopplabraNattetid går det utatt
avsiktersinaorganisationen startakrävs attDet att annonserar om

härtillAnledningendagstidningama på ärtaxiorganisation i orten.en
skall kunnataxiorganisationerandraellerallmänheten reageraatt ——-

invändningarharför det fall demyndigheterna mot t.ex.och meddela
publichadegälldeavregleringenFöreansvariga att man enpersoner

organisationstillstånd.beviljadehearing innan man
för organisa-situationenfinansiellatill denhänsyningenLTSA tar

tionen.
kontrollden harvisarstadgar övermåste haOrganisationen attsom
tillstånd. OmansökanvidskallStadgarnasina medlemmar. omges

Allaåterkalla licensen.regler kan LTSAföljer sinainteorganisationen
god-stadgar måstei sinaorganisationändringarrelevanta görsom en

kännas LTSA.av
kriminellaåkamas/föramasansvarig förinteOrganisationen är

uppträdandedock för derasOrganisationenhandlingar. m.m.ansvarar
för dessaLTSAlokalkännedomsprovenBeträffande sätter ramarna

taxiorganisationer harNågrafaktiskainte deadministrerar proven.men
Pågenomföratillstånddemkontrakt med LTSA testerna.attsom ger

och klaratgenomgåttområden han harvilkavisas inomförarens id-kort
registerför ocksåOrganisationerna själva överlokalkännedomsprov.

förarefårLTSAOmförares genomgångnasina rapport att enomprov.
honomoch låtakalla honomkanuppfyller kraven LTSAinte genom-

tillstånd.sitthan misterdet leda tillförlängningen kangå I attett prov.
medhållit imed demdel problemförekommithar testernaDet somen

lokalkännedomscertifikatfåttförareförekommitpåföljd det utanattatt
till det.behörigegentligenatt vara

inte LTSAdettaorganisation innebäruteslutsåkare attOm ur enen
Åkaren taxi-någondock inte drivafårtillståndet.drarautomatiskt

Straffet förförening.medlem i någonhan intelängeverksamhet så är
högt.bestämmelsedennabryta ärmotatt

taxiorganisationkomma med iinte fåttgodkänd åkareAtt enen
finnserfarit. Detförekommit såvitt LTSAintehuvud haröver taget

anslutna till sig.åkarevill ha ytterligareorganisationalltid någon som
kommunikations-behållitutesluten åkareförekommitharDet att en

dock klararegel finns detuteslutits.efter det Somradio, logotyp attetc.
stadgar.organisationemasuteslutning igäller vidför vadregler som

åkarenhögaorganisationen LTSAsåvälStraffen från är utnytt-omsom
situation.jar sådanen
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axiföraretillståndT

Förarlicensema skall förnyas gång året. Kriminalregistret fören om
föraren då igenom. meningen kontinuerligt skall fågås Det LTSAär att
information förare missköter sig begå brott.någon t.ex. attgenomom

helt tillfredsställande. MöjlighetenInformationen fungerar dock inte att
kommunicera med datasystemfå domstolarnas datasystem LTSA:satt

för närvarande.utreds
skulle underrättade demOrganisationerna LTSA närgärna att ense

rattfylleribrott. sker dock inte iförare särskilt i fråga Såbegått brott, om
förartillstånd dras underrättas organisa-dag. förarensInte ens om

ordning angelägna ändra på.tionerna. LTSADenna är även attom

Prisregistrering

Vid avregleringen avskaffades maximiprisema. fortsätt-För ävenatt
ningsvis bevisa och bestraffa överpriser inrättade dagenskunna man

Ävenprisregistrering hos the Regional Council förned LTSA.system
verkar inom taxibranschen haregister priserna. Denöver utan attsom

skyldigdet aktuella priset registrerat hos LTSA sig till brott.gör
Oftast organisationer registrerar sina priser- inte indivi-detär som

duella åkare. dock tillåtet ha olika priser inom organisa-Det är att en
tion. Organisationema/åkama får registrera hur många tariffer de vill.
Trenden dock allt färre tariffer. Flera organisationer tillämpargår mot
endast idag. tillämpas tariffer. få ha vilkaSom Mantaxa mest treen
slags tariffer vill- fasta priser, etc.man zoner

registrerade priserna maximipriser. tillåtet lägreDe Detär är att ta ut
priser registrerade. dock alltid på.de Taxametern måste Föra-sättasän

vissmåste lämna kvitto ifall kunden begär det. På kvittot skall in-ren
formation finnas, organisationens och förarens identifika-t.ex. namn
tionsnummer.

registrerar bara priserna dem inte i sig. bryrLTSA LTSAprövar-
sig inte ifall de väldigt höga eller väldigt låga, länge deså inteär ut-om

säkerhetsproblem. Registreringen inte betungande ellergör ärett om-
ständlig, varken för eller organisationerna. Registreringen gårLTSA

regel igenom och dag. Organisationen kan faxa sinpåsom en samma
prisändring faxar tillbaka bekräftelse regi-och LTSA prisetatten

kostar inget registrera sina priser. Kostnaden förDetstrerats. att-
arbetsinsats försumbar.LTSA:s är

finns ingen standardiserad form för prisinformationenDet hur skall
skall dock läsbar. kontrollerar den uppfyllerDen LTSAut. attse vara

detta krav innan priset får registreras. sagda innefattar vissDet även en
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kunden. Informationförståeliga förtariffemaprövning vartäratt omav
med påockså finnasvill klaga skallhanskall vända sigkunden om

prisinformationen.
registreringen.kopiaändras f°arVerkstaden där taxametrama aven

verkstad. kostarDetändrasplomb och måstebakomPriset ligger enav
inställd priser. OmpåsinfåNZ$ kri dag 48 220 taxameteratt nya

avstängdomedelbartbliroplomberadanvänder taxameter manenman
taxiverksamheten.från

sinaf°ar registreraoftabestämmelser hurfinns ingaDet ommanom
förvissa besvärmedoch förenatdet kostsamtEmellertidpriser. är

prisdekalerframmåsteändra priserna. Deorganisationerna taatt nya
pri-ändras inteFöljaktligenalla sinaändraoch de måste taxametrar.

i Wellingtonhar LTSAmånaderna12särskilt ofia. De senasteserna
inte bo-förekommerbehandla. Dethaft ändringarendast 2-3 attatt

eller liknande.införhöjer sina priserlagen stora evenemang
för kunden.mening braenligt LTSA:sPrisregistreringssystemet är

alltför höga prisersannoliktförhindrarochpriserna synligaDet attgör
registreras.

endastorganisationensköts ochprisinformationenKontroll attattav
officerscompliancesåväl LTSA:sregistrerade prisertillämpar görs av

polismän.tillsynsmän som

Klagomål

klagomålshänvisning.med tydligtutrustadetaxifordon skallAlla vara
klagomålallahålla registerskyldigaOrganisationerna överär att ett

vidtasvilka åtgärdernoteringarförakommer samt att somomsom
klagomålshanteringen påklagomålen. inte skötaAttmed anledning av

avstängningi fallböter ochföranleder drygagodtagbart värstasättett
tillståndet.återkallelseeller av

kontrollenofficers skötercomplianceregionala överLTSA:s att
godtagbart LTSAklagomålsinaorganisationerna hanterar sätt.ett

det visar sigvarje år. Omorganisationernaförsöker kontrollera att en
bli regi-klagomålshantering, låtitinte skött sinorganisation attt.ex.

erforderlig åtgärd låtervidtagiteller inte harklagomålnågotstrera
till åtal.sakenLTSA

tagiteller förarenibland överpriserKlagomålen omväg,rör att en
oftast vid flygplatser. Klago-förekommerProblemenfrämst det senare.

trafik-sig berodock oftast visatrörande överpriser harmålen att
trakasse-klagomålvanligt. Andragjort dyraresituationen röränresan

helförekomspråkbrukbemötande, stötande Förrrier, otrevligt etc. en
dagolönsammasig korta, Iförarna inte åtogdel klagomål att resor.om
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får inga klagomål detta. försöktLTSA dock LTSA har lansera idénom
i dag liten kund, i kund. flesta organisa-Deatt storom morgonen en

budskap.tioner har tagit till sig detta
sig till organisationen med sinaförsta hand bör kunden vändaI

klagomål, också vända sig direkt till regi-det går LTSA. LTSAattmen
direkt till dem sådana ärendende ärenden kommer samtstrerar som

till dem. brukar tid förorganisationerna hänskjuter LTSA vänta ensom
åtgärda problemet. detta inteorganisationen chans Om görsattatt enge

karaktär föranstaltaroch/eller klagomålet inte ringa LTSAär av omom
klagande den förare klagomålen riktatsförhör med såväl den som som

med-åtgärder härefter. Antingen låter saken bero,och vidtarmot man
eller låter ärendet till åtal. organisationen fåttdelar varning Omen

klagomålet kopia samtidigt gått till till allvaretoch LTSA LTSAen ser
i klagomålet, fråga beteende eller dylikt.det är ett upprepatom om

taxiorganisationenLTSA kontrollerar vidare vidtagit adekvata åt-att
gärder med anledning klagomålet.av

det gäller framförandet fordon kan kunden klagaNär hosävenettav
polisen. Polisen sänder i dessa fall regelmässigt kopia till LTSA.en

Loggboken

Vad loggboken i Sverige vilotidsboken skallmotsvarassom av- -
innehålla bestäms LTSA. Loggboken personlig och förare fårärav en
bara ha sådan bok. skall hållas tillgänglig för kontroll ochDenen en
kopia den skall finnas hos arbetsgivaren. förekommer förareDet attav
skaffar sig fler loggbok.än en

dag får förare arbeta timmar dygn.I 11 Denmesten som per som
bryter bestämmelsen från taxiverksamhet i månad.stängsmot av en
Lagstiftningen rörande kör- och vilotid för närvarande över.ses

Konkurrens

En organisation får inte alltför marknadsandel påta stor ett osunten
Organisationer får inte heller för minska konkur-sätt. attsamman

marknaden.på mycket höga böter förenat med brytaDet är attrensen
konkurrenslagstiftningen. dock inteLTSA någon hänsyn tillmot tar

konkurrensreglema vid tillståndsgivningen. konkurrensmyn-Detta är
dighetens the CommissionCommerce sak.

En form osund konkurrens diskuterarLTSA för tillfället ärav som
den form tillståndsfri trafik hotell, klubbar och barer, sjukhemav som
m.fl. sig åt. Hotell hämtar och lämnar på olika ställen,ägnar gäster
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tillhanda-barer och klubbar har erbjudande dial-a-driver, dvs. deom
bil.medan kör hem hanshåller förare kör hem gästen enen som annan

Även med shuttles inbegrips i diskussionen. Fråganverksamheten är
taxi-tillståndsbeläggas precisformer trafik skalldessa somom av

med taxiverksamhetenVerksamhetsfonnema konkurrerartrafiken. utan
taxibran-ställs verksamma inomde krav påbehöva uppfyllaatt som

verk-sig för frågantill LTSA intresserarschen. Anledningen är attatt
säkerhetsrisk för allmänheten.kansamheterna utgöra en

erminalerT

taxiverksamhetensannolikt problem medförekommer detalla länderI
i Zeeland.vid flygplatser så Nyaäven-

reglera viss verksamhethar myndighetFlygplatsledningama att
raggning kunder inneförbjudaomkring flygplatserna. kanDe t.ex. av

trafikeringkontraktera vissa bolag förterminalerna och de kanpå av
flygplatsen.

vilketlyckats lösa problemen på braWellington harI sätt,ettman
Auckland och Christ-taximarknaden i området.avspeglat sig på hela I

fortfarandelika långt. förekommerchurch har inte kommit Därman
problem.

Tillsyn

officers tillsynsmän.i regionerna har 40 compliance IUte LTSA ca
Compliance officers har andraWellington finns det sådana.7 även ar-

betsuppgifter kontrollera taxibranschen.än att
klagomålkundernas och andra taxiåkaresLTSA på menreagerar

organisationer kontrol-genomför också slumpmässiga kontroller. Vissa
officer fårleras ofta, andra sällan. complianceEn ettstoppamera

aldrig dennataxifordons färd, använder så Dennarätt.gott sommen
regel polisen. har, tidigareåtgärd överlåts åt LTSA nämnts,som som

och genomför iblandsamarbete med polisennäraett gemensamma
aktioner.

genomfört razzior de har varitVid tillfällen harnågra LTSA men
till har informationen dettarelativt fruktlösa. Så fort slagitLTSA om

förarna har försvunnitspritts via kommunikationsnätet och de oseriösa
kallafrån tiden har i stället börjat medDen LTSAgatorna. senaste att

organisations alla åkare/förare/fordon till sig för allmän ge-en en
fel utökas kontrollen.nomgång. Hittas några
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Återkallelse tillståndav

omedelbaråterkalla tillstånden medmöjlighetNumera har LTSA att
verkan.

det viss tidförare återkallas måstetillstånd förOm ett enen
Åkare taxiorganisationer hartillstånd. ochfår sökainnan föraren nytt

till-omedelbart efter det derastillståndmöjlighet sökadock attatt nytt
stånd återkallats.

fååterkallas, brukarriskerartillståndOrganisationer, att envars
i ledningensig medchans till felet, görarätta t.ex.att somen personav

sittfå behålladenorganisationen det kanproper.fit and Görinte är
tillstånd.

Samverkan

handi förstaandra myndighetermedkontakterLTSA har nära -
ochmyndigheterna In-de socialamedpolisen. Samarbete sker även

myndigheternasamarbeta mellanskyldighetvandrarverket. Någon att
registerkontroll i vissadenmed undantagföreligger dock inte somav

polisen.fall skall ske hos
FederationenFederationen.med Taxiockså ärsamarbetarLTSA

taxifrågor.föra framgällermycket aktiv detnär att
skattemyndigheterna.och Närmellan LTSAsker inteSamverkan

detta, intesåledes ingen vetskapfårdet gäller skattefusk LTSA omom
andradetOfta förekommerför skattebrott.fråga dömsipersonen

deDärför finns detmed skatter.det fuskasoegentligheter också om
tidigtdenna information påborde erhållaLTSA sta-ettattsom menar

fuskas heluppenbarligen detdium. Skattemyndigheterna att enanser
skrift justavgifter eftersomdel med skatter och gett ut omenman

fusket taxibranschen.inom

lagstiftningenEn översyn av

Översynenunder för tillfället.Hela taxilagstiftningen är översyn
föranleds missnöje med lagstiftningen sådaninte ärutansom snarareav

uppföljning de år gamla reglerna.10en av nu
nämnda s.k.problem kommit de tidigareEtt de ärsom uppav

Shuttle-trafiken.bilar från pubar, hotellvehicles, dvs. etc. samtcourtesy
verksamhetsforrner skall regleras och till-Frågan huruvida dessaär

finns önskan refonnera straffsank-ståndsbeläggas. Vidare det atten
tionema. alldeles för hårda. hel taxi-Vissa straff Attär stänga av en
organisation månad mycket hårt straff. Syftet medi är ettt.ex.en
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straffen få organisationerna och dess medlemmar ochsköta sigär att att
frågan hur detta på bästa möjlighet diskuterasEnär görs sätt. är attsom
utfärda utsträckning, möjlighetböter i högre LTSAatt atten annan ge

verksamhet underorganisationer från kortare tid.stänga enav
bestämmelserna self-management-ocksåMan över etturser

civilflyget.ursprungligen kommer frånperspektiv, vilket idéär en som
möjligt.branschen skall belasta regeringen så liteTanken är att som

delenbranschenundersökerLTSA störreär överatt ta avmogenom
särskiltsjälvsanering.form Frågankontrollen själva, dvs. är uppeen av

arbetstidreglema och loggböckema. Deti samband med översynen av
detta själva.skall få förtroende skötaorganisationernadiskuteras attom
hänseende.få från lagen i dettafall kunna undantagskulle i sådantDe

förtaxibranschenSannolikt inte större ännu.är att ta ett ansvarmogen
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Bilaga 4

UTDRAG UR

ServicesTransport Licensing Act 1989 074

Commenced: 1 Oct 1989; l Nov 89, 69, 70ss.
1990:l23,l992:28,69,l09, 1995:47, 1997:5

reform law relating land licensingAn Act theto to transport

by the Parliament of Zealand follows:BE IT ENACTED New as

Short Title and commencement--- 1 This be cited the ServicesAct Transportmay as
Licensing 1989.Act

2 otherwise provided this this force dayExcept Act, Act shall into the lstas come on
of October 1989.

2. Interpretation---l this unless the otherwise requires,---In Act, context
Approved taxi organisation" taxi organisation approved deemed betomeans a or

approved by the Secretary under section 21 of this Act:
Business location", relation required by this Act be displayedto matter toany on

vehicle, means---
a theIn of licence holder, taxi organisation has itsapproved whichoperator,case a or
base location in urban the location of that base referenceby the city,to townan area, or
and the suburb if any, which situated:
b other description of locationIn by which the base location of the licenceany case, any
holder, organisation be easily identified, whether by reference roadoperator, toor can any
and by reference the urbanto nearestarea, or area:

"Control", in relation service approved organisation,proposed taxito transporta or a or
direct indirect control of the of the whole of themanagement part transportmeans or or

service taxi organisation by shareholding the holding of position howeveror or any
described in the of the whole of the service taximanagement part transportor or
organisation that gives the significant influence the operation of the wholeperson a on or

of the service organisation whether other also involved:part notor or persons are
Designated stand" designated by territorial authoritymeans an area a as an area

which small service vehicles, being vehicles that identified by signs taxispassenger are as
and that indicating their availability for hire, wait for hires:are may

Driver identification card" the driver identification card required by section 19means
of this beAct held by the driver of small service vehicle vehicleto a passenger or a

service vehicle:recovery
Enforcement officer the Secretary constable traffic officer; andmeans or any or

includes officer of the Ministry acting delegation from the Secretary. Anypursuant toany a
claiming appearing be acting such delegation shall, theto pursuant toperson or any

absenceof evidence the be presumed be acting:to contrary, to so

7 19-0890Kunvänligaretaxi
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of Transport:MinistrytheMinistry" means
meaning:correspondingnotification" hasandwriting;notify"Notify" atomeans

of this Act,---section 47subjectservice" toPassenger means,
vehicle;ofreward byhire motorroad forofcarriage means aThea oranypassengerson

providesvehiclethedriveswhovehicle byofhireletting ortheincludesand personaaon
ofcarriageused for thevehiclethehiring,theduringvehiclefor thedrivera

andpassengers; ofreward, byhireforwhetherroad, not meansof orcarriageb The oranypassengerson
specifiedserviceincludedoesbutvehicle;--- as annotservice anylarge passengera thatreferred inregulationsin tothis ActSchedulethe Firstof toIservice in Part orexempt

Part:
undergrantedbedeemedgrantedlicence tolicence"service orPassenger means a

service:holderitsauthorisesthat to passengerthisof Act on asection 9 carry8section or
inforavailableusedvehicle passengeravehicle" useservice orPassenger means a

specifiedvehicle exemptincludedoesbut annot asofcarriage afor theservice passengers;
that Part:referred inregulationsin tothis ActScheduleFirstof the toPartvehicle in or

for Transport:the SecretarySecretary" means
includes---Service"

only:occasioncarriedoperationa outAn oneon
carryingof the out:benefitfor thesolelycarriedoperation personsb An out

designedthatvehicleservicevehicle"service passengerSmall anymeanspassenger
driver:theincludingfewerl2adapted to personsorcarryor underoperatedbeingthatvehicleservice passengerasmallTaxi passengermeans a

rulesofofprovisionsthefrombeingtimefor the exempt anybutlicenceservice not
this Act:ScheduleThirdoftheof I toand 19 Part161,121,3 l,

underappointeddeemed beappointedofficer totrafficofficer"Traffic ormeans a
1962:Actof the Transportsection 6

of this Actcl9 2sectionrequired byidentifieruniquetheidentifier"Unique means
card:identificationdriverspecifiedbeto on a

requires,otherwisetheunlessshall,1962 contextActdefined the Transport2 Terms
sectionof thisprovisionsthewithinconsistent anythey orthattheand notextentto are

this Act.ofthedefined formeaningthehavethisprovision of Act, purposesother so

ofvehicles Partspecifiedvehicles that exemptincludesserviceWhere3 asareany
ofoperationthethat Part,referredregulations tothis ActSchedulethe First to or

service.of theoperationof thetreatedbevehicles shallthose partnot as

section, this Actof this2subsectionprovidedCrown--—l Exceptbind theAct to as
the Crown.shall bind

serviceoflicence transportservice respect2 No transport any
operated by---

Armed Forces;a The or
Commission;ServicesFireb The or

Police;Thec or
oftheforthe Secretaryapproved byorganisationserviced purposesAny emergency

section,---this

forrevokedsuspendedcapable of beingshall be reason.anyor
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PART I
TRANSPORT SERVICES LICENSING

service---There shall be the following classesof service:of4. Classes transporttransport
Goods service:a

b service:Passenger
Rental service:c

service:d Vehicle recovery
1992:109Rail service.e

licensed.service shall be1 Every transport

thanservice otherwiseoffence who carriescommits2 Every transportanyonanperson
appropriate licence.authority of theunder the

forin capacityoffence who doescommits3 Every agentact anyany as ananyanperson
licencedid the the appropriatetime theservice the notact,transport at wasperson

known that theknew ought haveof the service and theforce torespect person or
in force.appropriate licence notwas

andoffence against this section, directorcommits4 If body corporate everyeveryanany
convicted of theof the body beconcerned theother corporatemanagement mayperson

withthe offence occurredthat the omission that constitutedoffence proved act or
authority, permission,that persons consent.or

liablewho commits offence against this section5 Every on summaryanperson
$10,000.conviction fine exceedingto nota

sectionwho convicted of second subsequent offence against this6 Every a orperson
$25,000, theshall be liable conviction fine exceeding and, unless into noton summary a

eithercircumstances of the the Court considers there special elating tocase are reasons
offence why should do the sha1I,---Courtnot so,

of servicea In the that rail service, order that vehicle usedtransport notcase a a every
under such service shall be surrendered the Secretary and held by the Secretary,to atany

ofthe the convicted for period specified by the of thanCourt notexpense person, a more
90 days; or

Application for service licence---Every application for servicetransport transporta
licence shall be made the Secretary the fomi provided by the Secretary,to toon or one
similar effect, and shall contain such information required by the Secretary and beas
accompanied by the prescribed fee. Cf. 1962, No. 135, 116s.

Public notice be given of application for certain licences---l Every applicant forto a
service licence, vehicle service licence, rail service licence shall,passenger a recovery or a

unless exempted under subsection 4 of this section, notice of the application,causea a
form approved for the by the Secretary, be published twice interval ofto at notpurpose an

than 7 days in approved for the by the Secretary.more a newspaper or newspapers purpose

2 The notice shall specify the of the applicant, the of the service, and thenaturename
of the natural who have control of the service.to transportnames persons are
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application forthis section,publish notice underrequiredWhere applicant3 to noaan
of this untilunder section 8 Actgranted the Secretaryshall beservice licencetransporta

of the notice.of the first publicationfollowing the datehas elapsedleast 14 daysat

regard theappropriate havingconsidersthe Secretarywhere toThe Secretary4 may,
theotherservice suchproposedinfrequency of the Secretarymatterslimited nature asoror

of thisfrom the requirementsof applicantclassapplicantconsiders relevant, exempt orany
section.

service licence,application forconsidering transportlicence--l AfterofGrant aany
satisfied that-sought the Secretarythe licenceapplicanttheshallthe Secretary grant to

andservice;appropriatethe transportfit andapplicant operateThe toa proper persona
frtserviceof thecontrollikely have, transporthave,who to ab Any to orperson

andcontrol;have suchand topersonproper
holder of thetheof the servicecontrolhavewhoapplicantThe toe some personor

andthissection 18 of Act;required byif anycertifreateappropriate
approvedhas beensafetyproposedtheservice licence,of rail systemd theln case a

109this 1992:section 6D of Act.under

controlfit and operatetodetermining whether2 In or anot proper personapersonor a
ofspecified section 24theregardshall havethe Secretaryservice, matterstotransport

this Act.

immediatelywho,operators---1 Everyholders andexisting licenceofRights person
ofissued under Part VIIof licencethe holder1989,of Novemberbefore the daylst awas

Novemberday ofgranted, the lstbeendeemed haveshall beAct 1962the Transport to on
follows:under this Actlicenceserviceequivalent1989, the transport as

be deemedlicences shallpassenger-serviceand tolicencesof taxicab-serviceb Holders
service licence:grantedbeenhave a passenger

day ofthe lstcommencingthe periodduringtimewho,2 Any at onanyperson
carriedinclusive,both datesof October 1989dayand ending the 3lstNovember 1988 on

of the Transportlicensed under Part VIIrequired beservice that tonottransport wason a
of thissubsection 3shall, subjectunder this Actbe licensedbut required toAct 1962 to

appropriateof thebe the holderperiod transportfor transitionalbe deemedsection, toa
follows:granted under this Actservice licence as

servicedeemed holdshall beservicecarryinga Persons to passengerapassengeron a
deemed holdshall beservicevehicleand carrying tolicence, arecoverypersons on a

day ofthe lstperiod commencingtheservice licence, duringvehicle onrecovery
inclusive.1990 both datesday of Marchending the 3 lstNovember 1989 and on

beensection have2 of thissubsectionsubsection 13 licence deemed toAny or
November 1989 beday ofafter the 1sttimegranted under this Act at any on ormay

of this Act.with the provisionswith accordancesuspended otherwise dealtrevoked oror

2of subsectionthat, for theof doubt hereby declared4 the avoidanceFor purposes
giving effectOrder Councilauthority constituted byof this section, local to aanevery

1974of the Local Government Actprepared under section 15Bfinal reorganisation scheme
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servicefrom whichauthorityeach former transportlocal authoritythe anyassame
authority.thattransferred to

refuseshallThe Secretary grantlicence---1 toservice aRefusal10. transportto grant
wherlicenceservicetransport ---

that---satisfieda The Secretary not
service licence;ofholderbe the transportandfitapplicant toi The apersonpropera

or
theinvolvementofcontrolhavelikely, opera-whoii Any to or anyorperson
theinvolved inofcontrolbefit and opera-service, totion of the orpersonpropera

service;of thetion or
theholdsservicecontrol of thehavewhoapplicant totheb Neither personnor any

this18 of Act;sectionrequired byserviceproposedtheappropriate orcertificate to
sectionrequired undersafetyproposedthe systemservice licence,railofthec In case a

1992:l09Secretary.by theapprovedbeenhasof this Act6A not

thesection,under thislicencerefuse grantSecretary tothe to2 Where aproposes
of this Act,---section 25withaccordanceshall, inSecretary

iiasubsection 1inreferredappropriate, toand,applicantNotify thea personany
andthe licence;intentionSecretarys grantof the not toof this section,

andrefusal;proposedthegrounds forSpecify theb
andthemadesubmissions befor matter;opportunityreasonable toAffordc ona

of this Act.42sectionof appeal underrightof theapplicantNotify thed

satisfied that---the Secretarylicence---I WhereserviceofRevocationll. transport
holderbe thefit andservice licence toofa The holder not persontransport properaa

service licence;of transport ora
in theinvolvementwho hasof the service,controlhavingb Any anpersonor anyperson

involved in,control of, behaveandfitservice,operation of the tonot orpersonpropera
service,---of thethe operation

service licence.revoke thethe Secretary transportmay

shall, inthe Secretarythis sectionlicence underservicerevoking2 Before transporta
of this Act,---accordance with section 25

subsection lreferredappropriate,holder, and,Notify the licence toa personany
andthe licence;intention revokesection, of the Secretarysb of this to

andproposed revocation;for theSpecify the groundsb
andthebe madefor submissionsreasonable opportunityAfford matter;c to ona

section 42 of this Act.appeal underof the right oflicence holderd Notify the

ground thattheunder this sectionrevocation of licenceproposed3 Where the aona
holder fit andthan the licenceother not proper person,---aperson

shallsection 25 of this Actholder byrequired given the licencenotice bea The to to
bethe licencerequire be takenthe willspecify the that Secretary not totosteps
allconcernedthat theinclude requirementrevoked, which steps ceasepersonamay

specified period; andthe service withininvolvement a
with suchholder complieswhere the licenceshall be revokedb The licence not any

of the Secretary.requirements
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12. Demerit points for and drivers---1 convicted ofEverysystem operators person an
offence specified in the Second Schedule this Act shall incur---to

of demerit specified Schedulea The number points the fourth column of thatoperator
relation the offence; andto

b The number of driver demerit points specified the fiflh column of that Schedule
relation the offence.to

points under subsection l of this section---2 shall incur demeritNo person
before the day of November 1989;of offence committed lsta In respect orany

of less than 3,500the of vehicleoffence related the byb Where the motorto person ause
service.unconnected withladen weight forkilograms transportpurposes agross

offencewhich thehave been incurred the datepoints shall be deemed3 Demerit to onon
committed.which they relateto was

of the ofoffences arisingconvicted of 24 Where out setsameor morea person
offence only, being,relation suchpoints shall be recordedcircumstances, demerit to one

all thosepoints does apply bothnumber of demeritwhere the not to orsameany case
applies.number of demerit pointsoffences, the offence which the greatestto

subsection lconviction for offence whichappeals against5 Where toanperson aany
of this section applies,---

determinationrelation the offence pending thedemerit points shall be recorded ina No to
of the appeal; and

before filing of therecording of demerit points made relation the offence theb Any to
thereof, be deemedappeal, and disqualification imposed result shallnotice of the any as a

cancelled;be andto
c If the determination of the appeal the conviction upheld, the appealoron
abandoned for of prosecution, demerit shall recordeddismissed points bewantor

offence.relation theto

6 elapsedWhen 2 has since the date of the commission of offence for whichyears an
demerit points have been recorded of ofthe points thatrespect respectany person,
offence effectshall have in relation other offences of which thatto except tocease person

convicted that beforecommitted within 2 after the commission of thatwere years or
offence. Nothing in this subsection shall period of disqualification sectionundercauseany
14 of this Act to cease.

13. Secretary give notice when 100 demerit points incurred---l Where, relationto to
offences committed within 2-year period, 100 demerit points have beenany or more
recorded under this in of holder ofAct service licence,respect transportany a person
having ofcontrol service, service driver, the Secretary shall wheretransport transporta or
reasonably practicable notice writing be given theto tocausea person---
a Warning the of the under section 14 of this of further demeritActperson consequences
points being recorded against the andperson;
b Infonning the of the number of demerit points already recorded; andperson so
c The offences of which the points recorded.respect were

2 limitingWithout subsection l of this section, the Secretary shall be obligednot to
give such notice where occasion, 2 occasions occurringany on any one or on any or more
within such period that would be reasonably practicable for the Secretary givenot toa
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demeritcarrying 100offencesconvicted ofthesuch notice, moreormoreone orperson
points in total.

affectsection shallthis1 ofsubsection notundergive notice anyfailure3 The to
of this Act.section 14disqualification underliabilitypersons to

Whereincurred---ldemerit points200wheredriverofDisqualification14. operator or
service has,ofhaving control transportlicenceserviceholder of atransport personoraany

incurred 200period, operatorwithin 2-yearcommitted moreoffences orofin anyrespect
offencesof therelatingspecial tounless forshall,Secretary anypoints, thedemerit reasons

disqualifyotherwise,determinesthe Secretaryincurreddemerit pointsthefor which were
from—--that person

andlicence;serviceHoldinga transportany
service,—--ofcontrolHaving transportb any

effecttakesdisqualificationthewhichthe datecommencingofperiod 5for ononyearsa
section.thispursuant to

2-withincommittedof offenceshas,service driver respect any2 Where transportany
specialforunlessshall,the Secretarypoints,demerit200incurredperiod, moreoryear

theincurredpointsdemeritwhich theforoffencesof the wererelating to anyreasons
usedbeingvehicledrivingfromdisqualify thatotherwise,detennines anySecretary person

thecommencingof 5for periodservice,rentalthanother onservice, yearsin atransport aa
this section.effectdisqualification takes pursuant towhich thedate on

the Secretarythis section,underdisqualifydeterminesthe Secretary3 Where to persona
of this Act,---section 25withaccordanceinshall,

anddisqualification;proposedof thethea Notify person
of---notify theanddisqualification,proposedthegrounds forSpecify theb person

andtheincurred bydemerit pointsdrivernumber ofi The operator person;or
andincurred;pointsof which theThe offences inii respect were

andcommitted;offenceswhich theThe datesiii wereon
andmade thesubmissions beopportunity for matter;reasonableAfford toc ona

of thisunder section 42 Act.right of appealtheofNotify thed person

holdwho doesdisqualification transportnotliable4 Where the ato personaperson
holderthe licencesuppliesSecretarynotice that theof the toservice licence, any copy

subparagraphs iireferredtheincludeshall tosection 25 of thisunder Act mattersnot
this section.subsection ofiii of 3 band

secti0n,---under thisdisqualifydetenninesWhere the Secretary5 to a person
thepracticable,shallperiod of disqualificationa The onceasas sooncommence

fulfilled; butbeenthis Act haveof section ofrequirements 25
for suchperiod of disqualificationofdefer theb The Secretary commencement anymay

appropriate the Secretaryconsidersthe Secretaryexceeding 3 monthsperiod not as
disqualification wouldofof periodtheimmediatesatisfied that commencement cause

disqualified.than thefor otherundue hardship personpersonany

follows:section shall beunder thisof disqualificationThe effect6 asany
deemedthat licenceservice licence,ofholder toWhere the thea transportaperson

disqualification:ofbe revoked from the date
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b Where the having control of service but the holderperson transporta person nota
of the service licence, the shalltransport be deemed be fit andnot toperson a proper person

have control of the serviceto and the Secretary unless satisfied that all practicablemay,
have been taken thesteps fromto control of the service, proceed revokeremove person to

the service licence accordancetransport with the requirements of sections ll and 25 of
this Act:
c Where the service driver the provisions of sectiontransport 17 of this Actperson a
shall apply relation thatto person.

7 Nothing in this section shall derogate from affect under this otheror any power or any
Act revoke suspend otherwise deal withto service licence driverstransportor or any or
licence disqualify from control of involvementto service.or transportany person or any

8 Every commits offence who---person an
a Being disqualified under subsection l of this section, applies fora person transporta
service licence control of service during the period of disqualification;transportor any
or
b Engages employs position which that has control ofor any person a person a

service, knowing that betransport disqualified from such position,---toperson a

and liable conviction fine $10,000.exceedingto noton summary a

15. Disqualification of service driver---1 Where the Secretarytransport satisfied that a
service driver fit andtransport drive vehiclenot being usedtoa proper person any a
service, the Secretarytransport disqualify that from driving vehicle beingmay person any

used service other than rentaltransport service for such period exceeding 10a nota
the Secretary thinks fit.years as

2 Before disqualifying under this section, the Secretary shall, accordance witha person
section 25 of this Act,--—
a Notify the of the disqualification;proposed andperson
b Specify the grounds for the proposed disqualification; and
c Afford reasonable opportunity for submissions be made the andtoa matter;on
d Notify the of the right of appeal under section 42 of this Act.person

16. immediate suspension of driver interests of public safety, etc.---1 Where,
relation who serviceto driver,---transporta person a
a The Secretary considers that the fit and drivenotperson toa proper person any
vehicle being used service and that the intereststransport of public safety, the needa or

that the publicto protected from serious organised criminal activity,ensure wouldor
require immediate suspension ofto the serviceseem driver;transportperson as a or

b The has been charged with offence that of such that theperson interestsnatureany a
of public safety, the need the public againstto seriousprotect organised criminalor or
activity, would require that convicted of committing such offence bea person notan a

service driver,---transport

the Secretary by notice writing the and notwithstandingto anythingmay, inperson, any
other provision of this Act, suspend that from driving vehicle being used inperson any a

service, either immediatelytransport with effect from such date the Secretaryor as may
specify.
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2 Where the Secretary suspends persons drivers licence under this section,—--a
a Any notice be given under subsection l of thisto section shall---

i Inform the of the grounds of the suspension; andperson
ii Inform the that the make submissions the the Secre-person matter toperson may on

andtary;
iii Notify the of the right of appeal under section 42 of this Act; andperson

b The Secretary shall practicable consider submissions made the matteras soon as any on
by the and notify the of the result of such consideration.person person any

3 The Secretary time withdraw suspension imposed under this section.atmay any a

4 Where suspension has been imposed of whom subsection 1respect toany a person
b of this section applies, the suspension shall immediately the charge withdrawncease

the found guilty of the offence charged.notor person

5 Nothing in this section shall derogate from affect under this otheror any power or any
revoke,Act suspend, otherwise deal with licence involved into or any or person any

service.transport

Effect17. of disqualification suspension of service driver---1 Where thetransportor
Secretary disqualifies suspends from driving vehicle being usedor any person a a

service under section 14 section section15 16 of thistransport Act, the Secretaryor or
for the period of the disqualiñcation suspension,---may, or

a Revoke suspend drivers licence held by the being licence of classnotor any person, a a
that relates principally the of private vehicles, and disqualify the fromto motoruse person
holding obtaining such licence; andor any
b Prohibit the from driving vehicle being used service othertransportperson any a
than rental service, notwithstanding that the obtain continue holdtoa person may or a
drivers licence of class that, although relates principally the of privateto motora use
vehicles, also entitles the drive vehicle that be used in service.to transportperson a may a

2 Nothing in this section in sections 14 16 of this shall derogateAct from affecttoor or
of the Secretary under the Transport Vehicle and Driver Registration andany power

Licensing Act 1986 regulations made under that Act revoke, suspend,toor any or
otherwise deal with drivers licence accordance with the provisions of that Actany or
those regulations.

3 Every commits offence who, having been prohibited subsectionperson pursuant toan
l b of this section from driving vehicle being used service, drive duringtransporta a
the of such prohibition vehicle being used in service othercurrency any transportany a
than rental service.a

4 Any who commits offence against subsection 3 of this section liableperson an on
conviction fine $2,000exceeding andto disqualificationnot from holdingto obtaininga or

drivers licence for such period if any the Court thinks fit.a as

5 Every commits offence and liable conviction fineperson an to noton summary a
$500exceeding who applies for obtains drivers licence, other than drivers licenceor a a

that relates principally the of privateto vehicles, while the disqualifiedmotoruse person
under subsection l a of this section from obtaining the licence.
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operations---servicerequired forand practiceof transportknowledge lawCertificate of18.
315‘ 1991,Decemberofdaytheaftersection,of this2 nosubsectionSubject1 to

suchholdcontinuelicenceservice toobtainentitled anytransportshall be orto aperson
theservicecontrol of thehavehaswho tothatunlesslicence orpersonsomeperson or
thethe Secretaryapproved by toSecretarytheissued byCertificateholder of personaora

practicesandlawsof theknowledgeadequateconcerned hasthethateffect anperson
licencewhich theserviceof the tooperation transportandsafeconcerning the proper

l990:123relates.

ofholdingtherequireapplyshallsectionthis to aof1subsectionNothing2
that---theservice licence extenttoof transportincertificate respect any

DriverandVehiclethe Transportgrantedprescribed pursuant toexemptiona Any or
that Act;undermaderegulations1986, orLicensing ActandRegistration or

ofholderthethe licenceofholderthe a3151 1991December wasofdaytheab On
licence;servicerelevant transport or

licence;servicerailconcernedThe licence orac a
serviceof theinfrequentlimited nature ortheregardhaving toSecretary, orb The

therelevant,considers exemptsSecretarythat theotherservice, matterproposed or any
1992:109l990:123,requirement.thatholder from

besectionof this2 bsubsectionunderSecretary maygranted by theexemption3 Any
fit.thinksthe Secretaryconditionssuchsubjectperiodlimited tosuch asfor or

who haslicenceserviceofholder transport personneither the anytime norIf4 aat any
the Secretary,section,thisrequired bycertificateofholdertheservicethecontrol of a

Secretarysof thenoticedays28thanlesslicenceof theholderthe notgivingafter
thesubmissionsmake matter,opportunityreasonable mayand todo onintention to aso,

thecontrol ofwho hasof the licenceholdertheuntillicencesuspend the personsomeor
Certificate.suchofholdertheservice a

section, immediatelyshallsuspensionsuchthisofsubsection 4 ceaseSubject5 to any
theobtainingservicecontrol of thehavinglicenceof theholderthe personanyorupon

accordingly.Secretarynotifying theandCertificateappropriate

thenotifieswhoservicecontrol ofhaving transportholderlicence6 Any apersonor
havingholderlicencethesection thatof thissubsection 5under personSecretary or any

knowingsection,thisrequired byCertificateappropriateholds theserviceof thecontrol
whetherreckless correct,being notincorrect toinformationthatthat orasor

$l0,000.exceedingfineconvictionliable notoffence and tocommits asummaryonan

taxidriveanotherpermittaxi toshall drive1 No a18A. personcause ororaperson
bySecretary,issued by thecertificateknowledgeholdsthe driver or aunless an area

of thatsection, inof this4 bsubsection respectapproved underorganisationperson or
person.

holdstheunlesshiretaxi shalldriving area2 No accept anpersonareaanyaaperson
thatapplicableCertificateknowledge to area.

operatingwriting of itsnotify the Secretaryshallorganisationapproved taxi3 Every
boundaries.authoritylocalreferenceby toarea



SOU 1999:60 Bilaga 4 203

4 An knowledge certificate---area
a Shall be form prescribed by the Secretary:a
b May be issued by organisation approved by the Secretary:a person or

Shallc be issued unless the applicant has passed prescribed by undernot testa or
regulations made under section 66 of this which shallAct, be conducted in English:test
d Shall relate specifically the operating as notified the appropriate regionalto toarea
council under of this Act of the approved taxi organisation for which the applicantPart
will be driving.

under subsection of this5 The Secretary revoke approval given 4 b section,may any
approval failed maintain standard ofthe considers that the holder of the hasSecretary to a

the Secretary considers appropriate.competency

conviction finecommits offence and liable6 Every to notan on summary aperson
$2,000 who---exceeding

this section;holding knowledge certificate undera Drives taxi without an area ora
who hold knowledgepermits drive taxi another doesb Causes notto an areaa personor

certiñcate under this section; or
without holding knowledgec While driving taxi, hire inaccepts area an areaa a any

that l992:l09certificate under this section that applicable to area.

2 Notwithstanding subsection l of this section, who, theatevery person commence-
of this section, holds Class C licence shall be deemed be the holder ofment toa an area

knowledge certificate issued under section 18A of the principal insertedAct as by
subsection of this section of thel in which the holders taxi organisationrespect areas

operating unless and until---
a The holder hire otheraccepts a any area; or
b The approved taxi organisation alters its operating 1992:109area

19. Drivers of small vehicles and vehicle service vehicles holdtopassenger recovery
photographic driver identification card---l Except in accordancewith exemption underan
subsection 2B of this section, shall, after the day of Aprillst 1990, driveno person on or

small service vehicle vehicle service vehicle being useda passenger or a recovery any
service unless that holds driver identification card.transport 1990: 123currentperson a

2 A driver identification card---
a Shall be applied for form provided the Secretary, such otheron a or manner as

be prescribed by regulations made under the Transport Vehicle and Driver Registra-may
tion and Licensing Act 1986, and such application---any

i Shall contain such information required by the Secretary prescribedas or as
such regulations; andany

ii May be rejected unless the applicant checks being made crimi-consentsto toas any
nal other record history of the applicant relevant whether the applicanttoor notor or a
fit and drive vehicle being used the relevantto service; andtransportproper person a
iii Shall be accompanied by the prescribed fee:

b Shall bear photograph of the driver:recenta
c Shall display unique driver identifier made of combination of charactersa up any or
numbers, both, approved the Secretaryor as---

i Being sufficiently memorable be easily recalled by of the serviceto provided byusers
the driver; and
ii Appropriate identify the driver from other driversto service:transportany
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required by the Secretarymaterial besuch other informationd Shall display oror as may
regulations:prescribed in the

exceedingperiodfor suchof this section, shall besubsection 2Ae Subject notcurrentto
1992:1091990: 123,be specified the md.5 onyears as may

concerned,licencedocumentation relating theof thethe co-ordination2A enableT0 to
period notcard fordriver identificationofextend theSecretarythe anycurrency anymay

l990:123thinks fit.months the Secretaryexceeding 12

Secretaryoperated, theof service exemptthe theregard2B Having anynature mayto
this section,ofrequirementsfrom thedescription,classofdriver, drivers oranyor

123thinks fit. 1990:the Secretaryconditionssubjectconditionally, to anyor

Secretaryof this thesection 24 Act,specified inregard thehaving3 Where, mattersto
andfitidentification card tofor driverapplicantsatisfied that personproperanot aan

the Secretaryvehicle,servicevehiclevehicleservicesmalldrive recoveryorpassengera
may---

andthe applicant;identification carddriverissueRefuse toa to a
drive smallapplicanttheauthorisesthe applicant thatheld by tolicenceb Revoke aany

service vehicle.vehiclevehicleservice recoveryor apassenger

licencerevokescard andidentificationissue driverrefuses4 Where the Secretary to anya
ofsection 25accordance withshall, inof this section, the Secretary3under subsection

this Act,---
andof refusal;concemed theNotify thea person

refusal; andgrounds for theb Specify the
andmade thebeopportunity for submissionsreasonablec Afford matter;to ona

thissection 42 of Act.of appeal underthe of the rightd Notify person

l of this sectioncontravention of subsectionvehicle inwho drives5 Every aperson
$5,000.fine exceedingconvictionand liablecommits offence to notaon summaryan

fineconvictionoffence liablecommits and6 Every notto aon summaryperson an
vehicle vehicleservice$1,000 who, being driver of smallexceeding the or apassengera

vehicle service,servicevehicle being usedservice recoverypassenger or aarecovery
do bycard being requestedhis her driver identificationfails produce toto so anonor

enforcement officer.

underaffect of the Secretaryderogate from the7 Nothing in this section shall or power
suspend, otherwise deal withof this other revoke,other provision Act to anyany orany or

service licence drivers licence.transport or

of approved taxismall service vehicle be member20. Operator of topassenger
under that licenceof service licence shallorganisation---1 No holder operatepassengera

from thevehicle vehicle thatsmall service being exemptnotpassenger aany
referred of of the Third Schedule thisrequirement display the signs in rule 3 Part I toto to

licence holder member of approved taxi organisation.Act unless the a an

of this section commits offence and2 who subsection lEvery contravenes anperson
$5,000.conviction fineliable exceedingto noton a
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3 Every who deemed by section 9 2 ofa this Act hold servicetoperson a passenger
licence during the period commencing the lst day of November 1989 and ending theon on
3lst day of March 1990, and who small service vehicle during thatoperates a passenger
period, shall be deemed for ofthe this sexction be member of approved taxitopurposes a an
organisation during that period.

4 the ofFor this section,---purposes
a holds service licence;Every approved taxi organisation that andpassengera
b who holds service licence and underEvery operator operates contractpassenger aa
with approved taxi organisation---an

organisation. 109shall be deemed be member of that taxi 1992:to a

application byorganisations---l The Secretary21. Approved taxi any--may, on
vehicles;of small servicea Organisation representing operators passenger or

for service licence,---b made applicationPerson who holds has passengeraor

organisation for the ofapproved taxithat organisation purposesapprove or person as an
this Act.

application shall---2 Any such
similar effect; anda the form provided by the Secretary for tlneBe toon purpose, or one

organisation;b Specify the responsible officer officers of thueproposed andor
andc Contain such other information required buythe Secretary;as

operating rules;ca Be accompanied by of the applicant’s proposed anda copy
d Be accompanied by the prescribed fee; and

ofe Be published accordance with the provisions section of this Act7 as were an
application for service licence which that section applies and for thetransport toa

of this section subsections 2 4 :of that section shall also applyto topurposes any
application made under this section.

3 After considering application for approval under this section, the Secretary shallany
the organisation approved taxi organisation the Secretaryapprove or person as an

satisfied that—--
a The applicant organisation entitled applicationmake under subsectiontoan or person
l of this section, and, in the of who also applicant forcase a person an a passenger
service licence, that hasobtained will obrtain such licence; andperson or a
b All who will likely have comtrol of the proposed organisation fittopersons or are are
and have such control, having :regard the provisions of section 24 ofto toproper persons
this Act; and
ba The operating rules, and other intemsal operating procedures of the proposedrosters,
organisation likely give adequate itscontrol members and their drivers; andtoare mver
bc The members and drivers within the proposed.organisation have the ability theto meet
requirements of Part of the ThirdI Schedule this Act; and".to
c The proposed organisation likely be able provide hour24 day and day7to to a a a
week service the accordancewiith the requirements of subsection 1 aarea serves
of section of this22 Act, such lesser servicie be required pursuant toor as may any
exemption granted likely be granted under sulbsection 2 of that section. 1992:109toor
3A The approval under this section of organisation approved taxian or person as an
organisation shall be deemed include approvall of the proposed operating rules of theto
organisation l992:l09or person.
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section,under thisorganisationrefusesthe Secretary4 Where to a personorapprove an
of thissection 25 Act,---withaccordanceshall,the Secretary

andof refusal;applicant thatNotify thea
andrefusal;grounds for theSpecify theb

andthebe madesubmissionsopportunity for matter;reasonableAfford toc ona
of this Act.section 42appeal underofof the rightapplicantNotify thed

of theunder VIIAuthority PartLicensingapprovedorganisationtaxi5 Every a
taxiapprovedapprovedbeendeemed haveshall be1962 to anTransport Act as

this section.underorganisation

taxiapprovedEveryorganisations---1taxiapprovedrelatingRequirements22. to
shall---organisation

made,bebookingswhichcommunicationstelephonethrough system cana Ensure, ona
availablevehiclesservicesmallwhomembersof its areservices operatethat the passenger

othersuchperiodlesserfor suchweek,and daysday 7hourspublic 24 orthe orato a
grantedexemptioncondition ofcouncil theregionalspecified bybe anasamaymanner as

andsection;of thissubsection 2under
andvehicles;membernumbersfleetAssign uniqueb to

theirorganisation,of themembersholders whoof licenceregisterMaintainc area
vehiclesofnumberand theorganisation,assigned by thenumbersfleetuniquethedrivers,

andmember;eachoperated by
ScheduleThirdof theof IPartrule llreferredcomplaintsregister ofthe toMaintaind

andrule;of thatprovisionsthecomply withandthis Act,to
exemptionofmodificationrevocation,granting,of thethe Secretary anyNotifye or

añerdaysthan 14laterexemption,suchofconditions notand thesection,thisunder any
andorganisation;thenotifiedmodification torevocation,the exemption, wasor

knowledgeappropriateholddrivers currentand theirmembersitsthat areaf Ensure
abilityappropriateandthis toof Act,l8Asectionrequired bycertificates where an

andEnglish language;thecommunicate
of theknowledgeadequatemaintaintheir driversandmembersitsthatg Ensure an

andnotified;asoperatingorganisations current soarea
andofficers;responsibleitsof changethe Secretaryh Notify any

normalduringtimesreasonableavailableholdersof licence atregisterMake thei
l992:l09officer.enforcementinspection byforbusinesshours any

serviceprovidesorganisationapproved taxiregioncouncil whoseregional2 Any aan
ofrequirementstheregardand havingthat region,within toof the servicerespectmay,

from theorganisationthe1974,ActLocal Governmentof the exemptsection 594ZZl
regionaltheopinion oftheof this sectionl asubsectionspecifiedrequirements

of service.such levelrequiredemand doespubliccouncil, not a

exemption---3 suchAny
specify:councilregionalconditions thesuchbe subjecta May to mayas

after givingtime,regional councilmodified thebygranted, revoked,b be atMay anyor
reasonablebethesubmissionsmakesuch opportunitysuch notice and matterto mayason

bothall the circumstances to
concerned; andorganisationapproved taxii The

proposedbe affected by theorganisation thatapproved taxi grant,ii otherAny may
exemption.modification of therevocation, or
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fails comply4 approved taxi organisation that with---Any to
section;a requirement of subsection l of thisAny or

under subsection 2 of this section,---b condition of exemption grantedAny an

$10,000.conviction fine exceedingoffence and liablecommits to notaonan

beforeorganisation immediatelybeing approved taxiorganisation4A Every anor person
required by thewithin months afier beingsubsection shall, 3of thisthe commencement so

rules.organisations operatingof thewithfumish the SecretarySecretary, a copy
l992:l09

Secretarysfor theshall submit the Secretary,organisationapproved taxi4B Every to
rules.approved operatingorganisationstheof amendmentapproval, toeverya copy

l992:l09

undersubmittedfumishedand alterationsrulesshallThe Secretary4C orapprove
amendedsatisfied that the rulessectionof thissubsection 4Bsubsection 4A oror

control itsadequatethe organisationgivebe, likelytherules, to overarecase mayas
l992:l09and their drivers.members

driversmembers and theirthat itsorganisation shallapproved taxi4D Every ensure
l992:l09operating rules.approvedwith the organisationscomply

offails comply withtaxi organisation that4E approvedEvery tocontravenes anyor
commits offence and liableof sectionsubsections 4A 4D thisto summaryonan

$2,000. 1992: 109fine exceedingconviction notto a

day of April 1990,section shall, before the lstNothing subsection l a of this5
approved taxisection 5 of this Act beorganisation that deemedby 21apply toto anan

wouldlevel of service thatorganisation providingorganisation the that theto extent a
by theof approval before the lst day of November 1989breach the givennot terms any

1962 of that organisa-Licensing Authority under of the Transport ActPart VII respect
tion.

revokeof approval of approved taxi organisation---1 The Secretary23. Revocation may
approval of taxi organisation given under section 21 of this where---Actany a

a The organisation has been convicted 3 times of offence against section 22or more an
4 of this Act; or
b The organisation longer organisation that would qualify for approvalno an or person

approved taxi organisation under section 21 l of this Act;as an or
c The Secretary satisñed that the organisation, having control of theor any person
organisation, fit and be, have control of, approved taxinot toa proper person or an
organisation; or
d The Secretary satisfied that organisation adequatelythe maintaincannot proper
control the activities of its members and their drivers;over or
e The Secretary satisfied that, by of the failure of and drivers withinoperatorsreason
the organisation maintain knowledge appropriate ability communicate into toarea or an
the English language, the organisation fit and have control ofnot toa proper person a
taxi organisation. 1992:109
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shall,of this section, the Secretaryapproval under subsection l2 Before revoking any
section of this Act,---accordance with 25

proposed revocation; andorganisation of thea Notify the
proposed revocation; andgrounds for theb Specify the

the andsubmissions be madereasonable opportunity forc Afford matter;to ona
appeal under section 42 of this Act.of the right ofNotify the organisationd

of determining whetherthetest---l Forfor fit andCriteria24. orpurposepersonproper
of this the Secretaryfor of the Act,fit andnot any purposespersona propera person

fit havingweight the Secretary thinksrelativegive suchregard andhave to, asmaymay
service theinvolvement inof the personsdegree and transport to,regard the natureto any

following matters:
history if any:criminala The persons

includingoffencesof transport-relatedinoffending by theb Any respect anyperson
offences:infringement

behavioural problems:seriousmental healthhistory ofc Any or
theoperated byservice providedrelationcomplaints maded Any transportto orany

of thecomplaints made byparticularlyinvolved,which the userspersonorperson
service:

ofincurred thefinesof persistent failurehistory respecte Any to personpay
offences:transport-related

public interestappropriate theconsidersthat the Secretaryf other toAny matter
take into account.

regard underhavethe that the SecretaryWithout in limiting2 tomatters mayany way
this section,---subsection l of

relationfit andassessing whethera When tonot anyperson a proper personor a
vehicles, vehicleof small serviceservice involving the toor anyuse passengerpassenger

regardthe shall have particularservice, Secretary to-—-recovery
i history of mental health behavioural problems:Any or

drugs offences,ii offending in of offences of violence, sexual offences,Any respect
offences, offences involving organised criminal activities:arms or

offencesiii offending of major transport-related offences, particularlyAny respect
relating safety road charges:to toor user
iv offending of kind:Any persistent any
v Any complaints of the service operated by therespect transportperson or any

that persistentof serious nature:person are a or
b When assessing whether fit and relationnot toor a person a proper person any

service involving the of large service vehicles, the Secretary shallpassenger use passenger
have particular regard to---

i history of mental health behaviouralAny problems that indicate propensity foror a
violence:

ii offending of offences of violenceAny sexual offences:respect or
iii offendingAny in of major transport-related offences, particularly offencesrespect
relating safety road charges:to toor user

c When assessing whether fit and in relationnot toor a person a proper person any
goods service, the Secretary shall have particular regard to---

i Any criminal activity conducted the of servicetransport transport-course any or
related business employment:or
ii offendingAny in of major transport-related offences, particularly offencesrespect
relating safety road charges:to toor user
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d When assessing whether fit and relationnot toor a person a proper person any
service, shall particularthe Secretary have regard that the Secretarytransport to matterany

considers should interests of publicbe taken into in the safety that theaccount toor ensure
organisedpublic protected from serious criminal activity.or

for of the3 determining whether fit andIn not a person a proper person anyor
have regardof this the SecretaryAct, to---maypurposes

offence whatsoever, whethera conviction forAny not---orany
conviction in Zealand Court;i The New orwas a

of this Act;The offence committed before theii commencement orwas
conviction; andunder this of theincurred demerit points Actiii The respectperson

with offence,---been chargedb The fact that the has anyperson

intoonly, and takeconsideration of suchbut shall be confined accountmattersnot to may
considers relevant.the Secretaryand evidencesuch other matters as

fit andof detennining whetherfor the4 The Secretary not person aor apurposemay,
of this Act,---for of the purposesperson anyproper

thinks fit; andinformation the Secretarya Seek and receive such as
obtained fromb Consider information any source.

information that betake into5 If the Secretary accountto any or mayproposes
subject subsection 6 of this section andprejudicial the the Secretary shall, to toto person,

the and, accordance withof this disclose that informationsection 25 4 Act, to person
opportunity refutesection of this give the reasonable25 Act, to comment onperson a or

the disclose6 Nothing subsection 5 of this section shall require Secretary to any
likely the safety ofinformation the disclosure of which would be endangerto any person.

7 Where the determines disclose information relianceSecretary not to any on
subsection 6 of this section,---
a The Secretary shall inform the person---

i Of the fact of non-disclosure; and
ii That the seek review by Ombudsman of that non-disclosure pursuantperson may a an

the Official Information Act 1982; andto
b The provisions of that shallAct apply that non-disclosure followingto requestas a
under that for the informationAct withheld, the information had been withheld reliance

section d of that6 Act.on

25. Rights of affected relation adverse decisions---l this section,In unlesstopersons
the otherwise requires,---context

Adverse decision" decision of the Secretary under this Act ofrespectmeans any
which there right of appeal section 42 of this Act, and includespursuant toa any
decision suspend licence under section 18 4 of this Act:to a

Affected licence holder", relation directly affected by adverseto any person an
decision, the holder of the applicant for the service licence for thetransportmeans or

service which that has have controltransport will be involved,toperson or or or
whether driver otherwise:as a or

Person directly affected", relation adverse decision, the whoto any means person
would be entitled under section 42 of this Act appeal against that adversedecision:to

8 19-0890Kunvänligaretaxi
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relationindecision arises",the adversecharacter tobasis of whosethe anyPerson on
fitground thatmade the notproposed bedecision made aadverse to personanyonor

whichlicence, otherservice,of the relevant matter tofor theand orpurposespersonproper
fit andbeingthe Secretarywhomthe notrelates,the decision aassessesaspersonmeans

person.proper

ofthis Actdecision underadverse respectmakeSecretaryWhere the2 to anproposes
16 ofsectionunderservice driversuspenddecisionthan transportother to aaperson,any

writing,---notice inshall, bySecretarythis theAct,
decision; andproposedtheaffected ofdirectlytheNotifya person

thegrounds forof theinform thatsection,this4 ofsubsectionSubjectb personto
anddecision;proposed

theofinthe Secretarymadebe respectsubmissionswhich tobydateSpecifyc maya
thewhichthe dateafter21 daysthanbe lessshalldatewhich ondecision notproposed

andgiven;notice
unless thewill,decisionproposedwhich thethe datespecifyappropriate,d Where on

after thedaysthan 28earlierdatebeingeffect,take notdetermines,otherwiseSecretary a
andgiven;noticethedate

theinof this Act,section 42underappealright ofpersonsof thetheNotifye person
anddecision;proposedwith theproceedingSecretaryof theevent

provision ofrequired bybeparticularotherSpecify sucht anymatters casemayas any
other Act.this or any

section, the Secretary--of this2subsectionundernoticegivesthe Secretary3 Where a
the noticeofsupplyShall also to---a copya

arises, where thatdecisionadversethecharacterof whosethe basisi Any person on
affected:directlythenot personperson

adversethat the proposedconsiderswhere the Secretaryholder,affected licenceii Any
of that licence holder:operationsthesignificant impactlikely havedecision to ona
holder.affected licenceothernoticeof thesupplyb May to anycopya

include accompaniedshall besectionunder thisgivenof noticenotice4 No oraor copy
the that---of this5 Actsection 24 exceptreferred to extentinformationby toany

information relates;whom thesupplied theThe noticea toto orpersonor copy
otherinformationsupply of thattheb That toto person.consents anyperson

section,---thisnotice given underofWhere notice5 to any personor copy aany
that theinformationthat allresponsibility of theshall be thea to personensureperson

decisionadverserelation the proposedby the Secretaryhave consideredwishes toto
subsectiontheperiod specified noticewithin thereceived by the Secretary pursuant to

period the Secretary allowfurthersection, within such2 c of this any case:as mayor
supplied byconsider informationshall be obligedbutb The Secretary to,not anymay,

this subsection,referred a ofof the period paragraphafter the expirythe toperson
within suchand suppliedthe Secretary by theinformation requested byother than person

specify:thereasonable time Secretary mayas
paragraph a ofmade withconsider submissions accordanceThe shallc Secretary any

referred paragraphinformation suppliedthis subsection, and topursuant to requestaany
hear theshall be obligedof this subsection, butb matter.not to any person on

thesubsection of this section,referred 5 cconsidering the6 After tomatters
shall---Secretary
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a Finally determine whether make the proposed adverse decision; andnot toor
b practicable thereafter, notifyAs in writing the directly affected, andsoon as person any
other of kind referred in subsection 3 a of this section, of---toperson a

i The Secretarys decision; and
ii Where appropriate, date which the decision take effect;the will andon
iii Where appropriate, the right of appeal under section of this42 Act.

Transfer of licence prohibited---1 service licence be transferred,26. No transport may
leased, assigned to any person.or

shall the carrying of2 Nothing in subsection l of this section prevent transporton a
previously held by deceased forservice under service licence thattransport was a person,a

the death of theperiod exceeding 6 months followingnot person,---a
deceasedpersonal representative of thea By the person; or

personal representative.with theb otherBy to arrangementpursuantperson anany

serviceshall apply in ofof this section3 Nothing subsection 1 respect any passenger
granted inthe leasetaxicab-service licence whereformerlylicence that wasawas

day of November 1989.1962 before the lstof the Transport Actaccordance with Part VII

imposed by Licensing Authoritysuch lease thatcondition4 Every tenn oraor any
of effect and after thel962 shall beimplied by section 145 of the Transport Act to oncease

lst day of November 1989.

serviceuntil surrendered revoked---l Every27. Licence continue force transportto or
shall continue in force untileffect the day granted andlicence shall take on

revoked under thissurrendered Act.or

of thelicence for period 2has been operated2 Where vehicle pursuant to a years,ano
shall be revoked by the Secretary.deemed have been surrendered andlicence shall be to

the licenceof licence time surrenderSurrender of licences---The holder28. atmay anyany
the Secretary.to

shall keep register of licences granted,Register of licences---1 The Secretary29. a
thissuspended, surrendered, and revoked under Act.

shall be available for public inspection reasonable time2 The register at paymentany on
of the prescribed fee if any.

Duties of Licence Holders

30. Licence holder notify changes Secretary---1 holder of serviceEveryto to transporta
licence shall---
a Notify Secretary ofthe change in the business residential addressof ofthe holderany or
the licence:
b Notify the Secretary of change the having ofcontrol theany person or persons
service the business residential address of suchor or any person:
c If the licensee of the referred in paragraph a of this subsectiontoor any persons a
body notify the Secretary of change in the not beingcorporate, any person or persons
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theand changeof bodyfact have control thatcorporate who inbodies corporate any
suchaddressofresidential person.any

shall be giventhis sectionsubsection 1 ofgiven underrequired benotification2 The to
shall includeoccurred, amdafter haswithin 14 daysthe changeeither before occurs or

require.the Secretaryinformationidentificationsuch other mayas

shall requireof this sectionsubsection lc ofparagraphparagraph bNothing3 or
servicecontrol of thehavingtheof changenotificationthe orpersonsperson orany

that-—-theofresidential address extentchange the tobusiness, personaanyor
control---havingThea person

businessservicecontrol of theand hasauthority,localofelected memberi oranyan
only;capacitythat or

hasauthority, andlocalof CrownservicesStateofficer of theii agency oranyoran
rela-officio inheldof positiononlybusiness byserviceof thecontrol exanyreasonor

ofthe holderwritingnoticebythe Secretaryunless tobusinessthat servicetion to or
section;under thisnotifiedbechangessuch changerequires tothe licence ororany

b The Secretary-n
serviceclassofofthe Gazette transportnotice ini By respect or person; orany

servicesparticularconcerned,holder exempts,the licencenoticeii By case,---to any
section.of thisrequirementsholder, from thelicenceclass, theof that orpersonsor

servicecontrol ofhavingthis sectionReferences in3A to orapersonsa person or
beservice licence,ofholderrelationshall,body transportbusiness tocorporate aanyor

thepositionprincipalholdingincluding managementread apersonsa person oras
loweremployed inincludingshall be readholder, butof the licenceemploy not personsas

l992:109positions.

with this sectionfails complyservice licence whoof4 holderEvery totransporta
$2,000.fine exceedingconvictionoffence and liablecommits to notsummary aonan

Cf. 135, 127I962, No. s.

shallholder of service licencevehicles---l31. Requirements Every transportto aas
that---ensure

maintained fit andvehicle be used connection with the servicea Every to a proper
regulation made for thiscondition and that the requirements of Act met:purpose areany or

fees payableunless and until allb vehicle used connection with the serviceNo
regulation, bylaw have been dulyof the vehicle and the service under Act,respect orany

paid.

required the2 The holder of service licence shall, whenever do bytransport toany so
inSecretary, for inspection vehicle that used the service.present any

3 No shall vehicle service that vehicle has suffered serioustransportperson use any a
damage until the vehicle inspected officer of Ministry ofhas been by the Transportan
authorised by the informedSecretary, the of the vehicle has been by suchor owner an
officer that the vehicle be inspected.not to
Cf. 1962, 135, 1321; S.R. 1984/119, 12, 13No. s. regs.

32. Licence holder disclose of driver of vehicle---l Where the holder ofto name a
service licence employs drive vehicle under that licence, thetransport toany person a
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licence holder, being informed of offence alleged have been committed by thattoon any
by driving vehicle being used under the licence, and beingperson or a person a on

requested do by the Secretary enforcement officer, shall supply forthwithto so or an
writing the full and addressof the driver.name

2 Every holder of licence who contravention of this section fails supply thetoa name
and addressof driver commits offence and liable conviction finetoany an summaryon a

$1,000.exceedingnot

33. Notification of vehicles used service---No certificate of fitness shall betransport
issued after ofthe lst day June 1990 of service vehicle unlessrespect transporton or any
the issuing the certificate of fitness has been notified of the licenceperson

34. Certificate of responsibility where other than vehicle underoperatesperson owner
licence---l Where vehicle used under service licence but its undertransportany a use
that licence has been notified under section of this the of the vehicle33 Act,not owner
shall obtain from using vehicle under the licence if thatthe the thenotperson person
owner certificate of responsibility, form prescribed by the Secretary, indicating thata a
the vehicle being used the service, and that of that vehicle therespect person
operating the service be liable be prosecuted, and incur demerit points, intomay may any
the of offence being relationcommitted in the of the vehicle that service.tocase any use

2 Certificate ofA responsibility shall be obtained before the vehicle used in the
relevant service unless in the circumstances unreasonable doto so.

3 Every who obtains Certificate of responsibility of vehiclerespectperson a any
registered in his her shall retain that Certificate for period of less than 12notor name a
months after the last date which relates, and shall produce the certificate demand byto on

enforcement officer.an

4 Every who fails comply with of the provisions of subsections 1 3 oftoperson toany
this section commits offence and liable conviction finetoan noton summary a

$500.exceeding

5 In proceedings for offence against this section shall be for the holder of theany an
licence under which the vehicle operated satisfy the Court that in the circumstancestowas

unreasonable for certificate of responsibility be obtained before the vehiclewas toa
concerned used the service.transportwas

Transport Service Rules

37. Small service rules---1 The rules ofPart I the Third Scheduleset outpassenger to
this Act shall apply of small service vehiclerespect operated underevery passenger a

service licence.passenger

2 enforcementAny officer who uniform who produces evidence of identityor as an
enforcement officer direct the driver of small service vehicle thatmay any notpassenger

compliance with such rule making the vehicle available forto hire andany cease to
the vehicle from designated stand until suchremove time the vehicleany as

compliance with the rules.
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smallofdriverandservice licenceholder of3 Every passengeraeverypassengera
in Partrulecomply withof failscontravention set outwhoservice vehicle toacts anyor

officer underenforcementdirection given bythisSchedule Act,Thirdof theI to ananyor
convictionliableandoffence tocommitsthis section,2 ofsubsection asummaryonan

$2,000.exceedingfine not

Appeals

and maderelating thatdecisionwithdissatisfied towho person42. l Any anyperson
39E,21, 23, 39D,l6, 19,l4, 15,10, i6E, 6F,sections 6D,ofunderSecretaryby the any

decision.against thatDistrict Courtappealof this Actand 39K to amay

bythe Secretaryconferredofexercisedeclared that the anyhereby on2 powerany
meaning ofwithin thedecisionsectionof this1subsectionreferredprovision ato

1992:109subsection.that

exercisableappeal thatofrightaffectsthis sectionofsubsection l wasNothing in2 any
1992:109thisof Act.thebeforeimmediately commencementprincipal Actunder the

ofbybe brought,shallof this Actsection 42underappealProcedure---l Every way43.
appellantwhich theafier the datedaysthan 28laterapplication,originating wasnot on

in theof this Act,2 bsection 16orof this Act25 6section casenotified pursuant to
such furtherwithinagainst,appealedthe decisionsection ofthatunderof suspension ora

allow.District Courtperiod the mayas

this42 of Act,---under sectionappealdealing with2 In an
made byrepresentationstendered andevidenceallhearDistrict Courta A or onmay

whetherappeal,theconsiders relevantthe Courtappeal thatthe tobehalf of orparty toany
andthat Court;admissible inotherwisewould bethat evidencenot

b The Court may---
andsuch ordersagainst, and makeappealedthe decisionmodifyConfirm,i orreverse,

the Courtsgive effectbedirections the Secretary togive such toto necessaryas may
decision; or

wholereconsider thewith directionsthe Secretarythe backii Refer totomatter or any
the andspecified of matter;part

accordancedeterminedshall be made andsuch appealthis section,c Subject to every
made under that Act.rules of Courtand theDistrict Courts Act I947with the

appeal underof the District Courtthe decisionsection 45 of this Act,3 Subject to anyon
final.of this shall besection 42 Act

decision offorce pending appeal, etc.---I EverycontinueDecision of Secretary44. to
pendingof this shall continue forceunder section 42 Actappealed againstthe Secretary

excused from complying withand shall bedetermination of the appeal,the anypersonno
pending.ground that appealprovisions of this theof the Act anyon

have beensection of thisappeal under 42 Act2 Notwithstanding that mayany
like right of appeal,subject theof the appellant, the Secretarydetennined in favour tomay,

with thedisqualify, otherwise deal with accordancesuspend,refuse revoke,to grant, or
approval, whichidentification card,of licence, driverprovisions this Act topersonorany
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licence, driver identification card, approvalwhom the appeal related,toor or any or
granted compliance with the decision of the District Court the appeal,restored in on onor

ofsufficient grounds supported by facts evidence discovered since the hearing theorany
appeal.

appeal under section 42of law---1Appeal High Court question Any45. party toto anon
indecision of the District Court beingdissatisfied with theof this whoAct erroneousas

question of law.High Court thatof law appeal thepoint to onmay

thedetermined in accordance withheard andthis section shall beappeal under2 Every
ofrules Court.

of thisappeal under section 45Appeal---1of Anyappeal Court46. Further topartyto an
appeal beingof thedecision of the High Courtwith thedissatisfiedwho respectAct as

withdeclinedif that leaveof the High Courtwith the leavelaw ormay,erroneous
of law.questionof Appeal thatappeal the Courtof Appeal,of the Courtspecial leave to on

make suchof Appealthis section the Courtsubsection 1 ofunderOn appeal2 mayany
thinks fit.determinationorder asor

under this section,Appeal appealofdecision of the Court3 The on anyoron an
final.appeal, shall beapplication for leave to

ofprocedure inprovisions of this section, theforegoing4 Subject the respectto any
ordinary rules of Court.accordancewith thethis section shall beappeal under

PART
PASSENGER SERVICESREGISTRATION OF ROAD, RAIL, AND OTHER

requires,---Interpretation---1 this of this Act, unless the otherwise47. In Part context
of specifiedContracted service", in service, service respectrespect a passenger meansa

service,of which regional council has contracted for the supply of that and, theto toa pay
has for the of ofthat regional council contracted supply onlyextent to parta pay a

specified service, that part:means
Passenger service" ,----

a Subject paragraph b of this definition,to means---
i service within the meaning of sectionAny 2 l of this Act; andpassenger
ii in section of this other than the specifiedExcept 57 Act subsection 3 ofto extent
that section, harbour ferry service, rail service, cable hovercraft,any passenger car,
monorail, other fonn of public other than air transport thattramway, transportor
available the public generally: butto

b Does include ambulance service: I990: 123not an
Regional plan" plan identified regionaltransportpassenger means a as a passenger

plan---transport
a Prepared by regional council territorial authority that has the functions,a or a powers,
and duties of regional council under this Act; anda
b Prepared consultation with the public and the constituent authorities if any the
region concerned; and
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e Made available the public; andto
territorial authoritythethe regional councild Specifying the services orpassenger

of theboth generally andregion district,be provided its respectto orproposes
1992:69disadvantaged: 1990: 123,transport

service"Registered means---
section 49 of thisregistered underserviceservice,a ofIn respect passengerpassenger aa

andAct;
andregistered;---of the service thatof specified service,b In partrespect soanya

contracted service:includes a
regionalspecified inserviceSpecified service passengerapassengermeans a

plan.transport

1in subsectiondefinitiond of theparagraphdescribedtheaddition2 In mattersto
such planplan’,‘regionaltheof section of transportthis term apassenger ---

authorityterritorialcouncilregionalservices theof theconditionsspecify thea May or
andits region;providedbeconcerned toproposes

specify allthis section,paragraph a ofofgeneralitylimiting theb Without or anymay
followingof the matters:

and fareof service,capacity, frequency structure:i Routes,
of the servicesdescriptionspecified classofforspecial provisionsii Any ororausers

andof them;any
fit.thinksterritorial authoritycouncilregionaltheotherspecifyc May matters orany

1992:69l990:123.

council---regionalnotified1991 beafter Julyoperated 1services to48. toPassenger on or
whosection,4 of this tosubsectionprovidedl Except proposespersoneveryas

dayslater than 21shall,day of July 1991alter the 1st notserviceoperate on orpassengera
of the service,notify detailspossible,and earliercommenced,bebefore the service to

otherand suchfares,operating hours,timetablesof operation,including routes orareasor
regionalcouncil,the regionalrequired by the Secretarybe to everymatters ormayas

1231990:servicewhose region thecouncil in operate.to

noticeof this applies,section 56 3A9 Actwhichthe of notices2 inExcept to nocase
1990:123December 1990.day ofshall given before the 1stthis section beunder

this sectionnotice required bycouncil concerned,regional3 of theWith the consent any
bybe givento person may---any

andbehalf of theby organisationa Be given person;onan
123number of services. 1990:b Relate to any

shall apply of---section 50 of this Act4 Nothing in this section in respector
pick downwhich the service doesa Any region in setnot passengers;orup or

generally;b service that available the publicAny not to or
c of large service vehicle.Any charter a passenger

notice under section of this5 Notwithstanding subsection 2 of this section, 56 Actany
of this section of the servicesufficient compliance with subsection l respect toa

which the notice relates; but
councila l of this shall apply such notice given the regionalSection 49 Act toto a

ofconcerned before the day of October 1990 for the words ‘whitin 21 dayslst as
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2lstreceiving the notice’, there substituted the words ‘not later than the day ofwere
October l990;and
b Nothing section 54 section of55 this shall apply serviceAct of therespector
concemed small service operated under service licence anda passenger a passenger

involved scheduled service specified between throughnot routea over a or or
specified locations. l990:l23

49. Registration of notified service---1 Subject section of regional54 this Act,to a
council shall, unless declines registration under subsection 2 of this section, register a

service notified under section 48 of this within 21 days of receivingActtopassenger
the notice concerned. 1990: 123

whereservice under this section2 A regional council decline registerto passengermay a
the service proposed---

contractedeffect the financial viability ofa likely have material adverseto anya on
service; or

the regional council of contracted service;b likely increase theto costnet to any or
byenvironmental factor identifiedc sound traffic othercontrary to management or any

the regional council being of importance its region.toas

Where of service under3 regional council declines registrationto accept a passengera
this section shall---

Forthwitha advise in writing the seeking registration of---person
i That decision, and the grounds for the decision; and

Ifii applicable, date which the will be able beservice registered; andtoany on
b As practicable, make publicly available its for the decision and,soon as reasons
applicable, the date when the service will be able be registered.to

50. Abandonment variation of registered service---1 section,Except provided thisor as
and subject section 55 of this theAct, of registered service who wishesto operator toa
abandon that service shall give lessthan 21 days prior notice thein writingnot toor vary
regional council with which the service registered.

2 The regional council reduce waive the period of notice required by subsectionmay or
1 of this section satisfied that the public would be unreasonably disadvantagednot
by the earlier abandonment of variation the service.toor

3 Any notice required by this section be given by the holder of licence theto a may,
regional council be given by organisation acting behalf of ofconsents, any on a group
holders of such licences and relate number of licence holders.tomay any

4 Subject section 55 of this Act, the regional council with whichto the service
registered shall, unless declines registration under subsection 5 of this section,
withdraw registration of the service the require, register the variation theinor, as casemay
service, the later of---on
a The 2lst day after the date which the notification of abandonment variationon or was
received by such earlier date be appropriate having regard waiver oftoor as may any or
reduction in the notice required under subsection 2 of this section; or
b The date which the has specified that the service be abandonedoperatoron to or
varied.
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notifiedservicevariation inregister proposeddecline toregional council5 A to aamay
varied,---proposed beservice,where theunder this section toas

contractedofviabilityfinancialeffect thematerial adverselikely havea anyto ona
service; or

contracted service;council ofregionaltheincreasethelikelyb cost to ornet anyto
identified byfactorenvironmentalothertrafficsound managementc contrary to anyor

its region.of importancecouncil beingregional tothe as

thisunderof servicevariationregisterdeclinescouncilregional toWhere6 aanya
sha1l---section,

variation of---seeking thethewritingadviseForthwitha person
anddecision;for thegroundsand thedecision,i That

andregistered;able bewill bevariationwhich the todateapplicable,ii If onany
and,decisiontheforavailable itspubliclymakepracticable, reasonsb As assoon

registered.beablewill bevariationthewhen tothe dateapplicable,

ofthe lst dayafterwho,etc.---Everyunregistered service,ofOperation oron51. person
1991,---July

region;thatregistered withinthatserviceregion notwithinOperatesa passengeraany
or

variesabandonsreasonablewithoutservice,registeredoftheb Being orexcuseoperator a
contraventioninof this Actrequired section 50bynoticegiving thewithoutthat service or

of this Act,---of section 55

$20,000.exceedingconviction fineliable notoffence and tocommits asummaryonan

regionalpublic---1 Everyavailableservicesofmake registercouncil toRegional52. to
servicesof allregisterpublicavailable themaintain and make currentshallcouncil to a

of this Act.under this Partregistered by

thissubsection l ofofwith the provisionscomplythat failsregional council2 A to
exceedingfineconvictionliableandcommits offence to notsection aupon summaryan

$2,000.

available---Every regionalinformationRegional council53. transportto passengerensure
satisfy itself thatshallthis Part of this Actservice underdetails ofcouncil that registers any

free of chargeavailable the publicreadilyreasonably atthe information to aor
available.informationshall that thesatisfiedandreasonableprice, not soensureso

has the functions,territorial authority thatcouncil andregional53A. l Every every
of performing itsshall, theunder this Actof regional counciland duties coursepowers, a

efficiently andwhether couldconsiderand duties under this Act,functions, mostpowers,
by of its operationsand dutiesperform those functions,effectively means own orpowers,

appropriateselected afterappropriatethose operationsby contracting out to anpersons
competitive process.

that otherterritorial authority considersregional council such2 Where persons canor aa
and duties under thisof its functions,efficiently and effectively perform powers,anymore

authority---the councilAct, or
andperformance of such functions;Shall invite tenders for thea
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whichsetting thesuccessful, shall intob If tender termsagreement outenter onana
performed by the otherand duties bethose functions, to person.arepowers,

exerciseauthority shall have andsuch territorialcouncil and3 regionalEvery mayevery
perform its dutiesenablereasonably expedientall such totonecessary orpowers as are

substitutionaddition andand duties insection, and such notunder this to,arepowers
authorities byterritorialcouncils and suchregionalconferredfor, and duties anyonpowers

other Act.

2 ofunder subsectiontendersauthority invitesterritorialcouncilregional4 Where ora
and,submit tenderauthorityterritorialcouncilregionalotherthis section, amayorany

1992:69subsection.under thatintosuccessful, agreemententer an

referred inregional councilthis section, toprovision ofotherNotwithstanding5 anyany
Localof the37SCwith sectionaccordancesectionof thissubsection l may,

this section,undercompetitiveappropriatewithout1974 andActGovernment processan
authorityconstituentthisunder Actand dutiesfunctions, totransfer of its anypowers,any

1995147service.interest inindirectdirectthat has passengeranyorno

Appeals

ofunder this Partdeclinedregional council hasWhereCourt---1DistrictAppeal59. to a
refusedhasservice,service variationregisterthis Act passenger orto aorpassengerany

of theof this theunder section 55 Act,of serviceabandonment operatortheits toconsent a
notified of theafter beingwithin 28 daysapplication,of originatingbyservice waymay,

that decision.Court againstappeal the Districtdecision to

the District Courtsubsection l of this section,appeal underhearing of2 On the may-an

orders and giveagainst, and make suchdecision appealedthea Confirm, or reversevary,
effect the Courtsgivecouncil bethe regionalsuch directions tototo necessaryas may

decision; or
reconsider the wholewith directionsregional councilback theb Refer the tomatter to or

specified of the matter.partany

determined accordanceappeal shall be made andsection, such3 Subject thisto every
rules of Court made under that Act.1947 and thewith the District Courts Act

appeal underdecision of the District Courtsection of this Act, the4 Subject 60to on any
this section shall be final.

Licensing AuthorityTransitionalHigh Court from District Court60. Appeal to onor
of who dissatisfiedappeal under section 59 this Actquestion of law---l Any party to an

of law appeal thebeing in pointwith the decision of the District Court tomayas erroneous
question of law.High Court thaton

Transitional Licensing Authority whoproceedings before the2 Any party to any
being point of lawwith decision of that Authoritydissatisfied erroneous mayasany

High that question of law.appeal the Courtto on
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with theheard and determined accordanceappeal under this section shall be3 Every
rules of Court.

IIIPART
MISCELLANEOUS

under thisregulations madespecified this inotherwise ActN0tices---l Except61. oras
servedbe given,other documentnoticethis Actwhere toAct, pursuant to on, orany or

be---documentnotice otherthatfurnished to mayorperson,any
personally;Given thea to orperson

ofknown placeusual lastthe personstheregisteredbyb Sent atpost to orperson
abode;business oror

behalf of theauthorisedotherpersonallyGiven to actc person; orto onpersonany
last knownusualthat other personsthat otherregisteredbyd Sent atpost to orperson

abode;of businessplace or or
oftheservedbe givendocumentof noticethee in toExcept course orororcase any

appealagainst this Actoffenceproceedings foroffor the court anyoranpurpose any
theauthorisedotherby the actthis tounder Act, sent post to onpersonperson, or any

place of businessusual last knownother personsthatbehalf, personspersons at ororor
abode.

deemed haveshall beregisteredbynotice other document to2 Any postpostsent orsoor
thewhich posted, unlessafter the datereceived daysbeen given, served, 7 wasonor

fault, thethrough that personsthat, otherwise thanpostedwhomto provesperson was
received.notice document notwasor

of thisfor offence against Part Ioffences---1 informationInformation for Every62. an
officer.enforcementshall be laid by the SecretaryAct or an

forshall be that informationof proof the presumed2 In the absence to contrary every
laid by authorised do underoffence against of this has beenPart l Act to soa personan

subsection 1 of this section.
Cf. 1962, No. 135, 170s.

offence63. Evidence and proof---In proceedings for against this Act---any an
carried vehiclea If proved that goods railmotorpassengersor were or on any or

service vehicle, the goods shall be deemed have been carried suchtopassengers or a
bring the vehicle rail service vehicle under the requirements of thisto motormanner as or
defendantAct unless the satisfies the Court theto contrary:

b licence document issued this forceAny other under Act regulations in underor or any
this be proved by the production of of the licence document certifiedAct tomay a copy or
be and signed by the Secretary by officer of the Ministry authorised thatcorrect or an
behalf by the Secretary:
c Evidence of the of the register maintained under section 29 of this beActcontents may
given by certificate signed by the officerSecretary of the Ministry authoriseda or any
that behalf by the Secretary; and certificate shallsuch be sufficient evidence of theevery

stated until the proved:matters contrary
d The production of certificate signed by the Secretary by officer of the Ministrya or an
authorised in that behalf by the Secretary the effect that specified dateto on a a person was
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specified ofservice licenceof transportthe holder typetransportnot or anyanywasor
thecertified, untilof thesufficient evidence contraryshall beservice licence matter

proved:
purportingCertificatepresumed thatshall beproved, toe Until the contrary every
the Secretarycertified given bybeensection hasunder thiscertified givenhave been oror

documentscertifyby the SecretaryauthorisedMinistryof the toofficerby oranor
this section.undercertificates

1992:109135, 171Cf. l962, No. s.

beenof this haveprovisions Actthewhetherascertainingofthe or1 For63A. purpose
officerenforcementapplies,this Actwhomwith bycompliedbeing to anypersonanyare

that personsrecords inbooksinspectionforproducethatrequire orto anypersonmay
logbooks,tolimitedbutincludingcontrol,has notthatwhichpossession personor over

fuel,expenditurerelatingrecordsfinanciallogbooks, towithassociated onrecords
andtimefor vehicles,recordsdepreciationrecords,maintenancevehicle wageinvoices,

waybills.records, and

recordsbooksofcopiesfrom maketakeofficerThe enforcement extracts or2 anyormay
1992:109produced.so

of this Actprovisionsrequirements---Theotheradditionalof Act areRequirements64. to
therelatingother Actofprovisions tofrom theshall derogateandadditionin not anyto

vehicles.usingvehiclesoftaxationcontrol,licensing, personsoror
135, 175Cf. 1962, No. s.

fees,infringementbeing fines,notand otheretc.---All feesof fees,Application65. money
beshallthe Crownand payablethis Actrecovered underreceived topenaltiesother oror

177No. 135,Cf. 1962,BankDepartmental Account.Ministryscredited thepaid s.toor

forregulationsCouncil, makeOrderGovemor-General byRegulations---The66. may,
followingof theall purposes:or any

of this ActIpayable under Partfeesof whichPrescribinga orrespectmatters are
andof the fees,maximumthethis Act, amountmade underregulations amountunder or

them:liablethe to paypersons
service forbeingservice fromof transportclassserviceb Exempting category aororany

of this Act:the purposes
servicebeingfromof vehicle transportclassvehicleExemptingc category aororany

of this Act:vehicle for the purposes
rail service for theserviceofclassservicePrescribingca category purposesas aororany

thisof Act:
vehicle for therail servicevehicleofclassvehiclePrescribingcb category as aor orany

of this Act:purposes
of this2under section 6Bsafetyincluded inbePrescribingcc systemtomatters any

Act:
the issue ofthe offorprescribethe Secretarycd Empowering teststo areaanpurpose

suchinand authorising the Secretary,of thissection l8A Act;certificate underknowledge
theapplicant forrequirethe regulations,specified inbecircumstances to oranas may

the Secretarysuch prescribedcertificate undergoknowledgeof testsholder to asan area
second subsequentbut limited towriting, includingspecify test:not oramay
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d Providing for the fumishing by relation service carriedto transportany person any
by the of information relating that service, and prescribing the of thetoon natureperson

information and the form, and time in which be furnished:at tomanner, or
e Prescribing the be entered register of complaints required be keptmatters to toany

section of36 this Act rule the Third Schedule this Act,pursuant to to set out toor any
and the which such be entered:matters tomanner are
f Providing for such contemplated by for fullgiving effectmatters toas are or necessary
the provisions of this Act and for its due administration. l992:l09

66A. The Govemor-General from time time, by Order Council, amend thetomay
Second Schedule---
a omitting reference regulationBy that has been revoked, and, appropriate,toany a
substituting reference the corresponding regulation:toa new
b amending referenceBy regulation for the of updating that reference.toany a purpose
199725

SCHEDULES

FIRST SCHEDULE
Section 2

EXEMPT TRANSPORT SERVICES AND VEHICLES

Part I---Exempt Services

Passenger services operated by under the control of health board, localor any area
authority, incorporated charitable organisation where---or
a The vehicles used private driven by volunteers; andmotorcarsare
b The only made in of provision of thepayments service for reimbursement ofrespect are
operating costs.

Passengerservices carried by of which carriedmotorcars toon means persons are or
from their place of employment business cost-sharingpursuant toor arrangementa
between of the vehicle.occupants

Transport services---
a Carried exclusively for the of providing relief assistanceduring ofon purpose stateor a
national of national civil defencestate of local civilemergency, a stateemergency, or a
defence as defined the Civil Defence Act 1983 where---emergency

i The service has been requested ordered by the appropriate civil defence controller;or
and
ii The service under the ofcontrol that controller:

b Carried exclusively for the of performing public serviceon providingpurpose any or
assistance the civil time ofto within the meaning of section 9 of thepower emergency
Defence Act 1990:
c Carried by member of the Armed Forcespart active service withinon theany or on
meaning of section 44 of the Defence Act 1990:
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andsearch3undertaking classoftheexclusively for rescueCarriedd apurposeon
where---operation

andCo-ordination Centre;requested by Rescuebeenservice hasi The a
Centre:control of thatunder theserviceTheii

duringassistancereliefprovidingofthefor aexclusivelyCarried ore purposeon
1974."Pollution ActMarinethewith underdealtbeingthatpollution emergency

thisofPartspecifiedvehicles exemptonly thattheservice asAny extentto uses
Schedule.

where---service4A. Any passenger
holdswhohired fromvehicleservicelarge personused avehiclea The passengera

andservice licence;rentalandlicenceserviceboth apassengera
vehicleservice tolargeof theof the hiremade in passengerrespectonlyb The payments

offor thethatreimbursing costsvehiclethe payments personwho hiresthe areperson
vehicle.theoperatingandhiring

beshallvehiclethesuch circumstances,usedvehicleservicelargeWhere passengera
licence.1992:l09servicelicenseestheunderoperatingbedeemed passengerto

this Act.made underregulationsservice byspecifiedthat exemptservice5. Any as an

VehiclesIl---ExemptPart

rollers.tracksrunningVehicles oron

ofhavedoespublicwhich the notsolely to accessasVehicles that operate areasoron
ofonlybyclauseunder thisvehiclebeshallvehicle exempt reasonright. A not to ancease

repair,servicing,inspection,with itsconnectionroadusedbeing orthe fact that aon
underrequired bydriving enactment.practicableoffor the test anyorpurpose aor

service.rentalused inthat theytheof abodeplaces notused extentVehicles to aareas

Spiritsthe DutySchedule MotorFirstof thein Part Ivehicles tolisted farmVehicles4. as
Schedule.for thatsubstitutionmade inprovisions1978, inRegulationsRefund anyor

exceedingspeedstractionprincipally fordesignedvehicles notatbeingTractors motor
tractiontracksself-layingfitted withvehiclesbeingandhourkilometres50 or anotan

engine.

goods byand stackingliftingprincipally fordesignedvehiclesForklifts being motor
self-fitted withvehiclesand beingclamps,platens,forks, tines,of notl ormoremeans or

laying tracks.

Hearses.

DriverVehicle andof the Transportsection 2defined inengines asTraction
1986.Licensing ActandRegistration

thismade under Act.regulationsvehicle byspecifiedvehicle thatAny exemptanas
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SECONDSCHEDULESection12
DEMERITPOINTS

Title of Act, I Provision Brief Descriptionof IoperatorI DriverRegulations, I of Offence I itDemer I DemeritEtc. | Act, PoinI ts I PointsIRegulations, I II Etc. I I
TransportAct I 67 1 Owner hirer failing Ior 151962 I giveto information Iaboutdriver I6833 Failure complywithto I 25 25direction of I Ienforcementofficer I IRoadUser 23 1 Altering defacing Ior 25 I 25Charges 1977Act distancelicence I I23 1 Operatingwith altered, I 15 I 15licenceetc., | I23 1 Displaying causing Ior 15 15Ihedisplayedto false I Iinvalid licenceor I I23 1 Operatingvehicle I 15 15Idisplayingfalse I Iorinvalid licence | I23 contraventionof I 25 I 25section22Arelating I Ifitting,to ofetc., I Ihubodometer I I23 Knowinglyoperating I 25 25Ivehiclewith I IdefectivehubodometerI I23 Altering wilfully Ior 25 I 25defacingdistance I Irecorder I I23 Contraveningsection I 100 I 10022Awith intent to I Ievadeliability underI IAct I ITraffic 136c Altering displaying I 25or I 25Regulations1976 warrant Ior Icertificate of I Ifitness. withetc., I Iintent deceiveto | ITransportServices 19 5 Drivingwithoutcurrent I 25 I 25LicensingAct driver identification I I1989 card I I20 I2 Operatingtaxi whennot I 25 I 25memberof approved I Itaxi organisation I IaI Third Schedule 5 1: Failure displayto I I 15Part I--—Small 6 1 scheduleof fares. I IPassenger etc. | IServiceRules I I10 Failure to display I 15 I 15sealeddriver I Iidentification card I IUsing meterwith Ia 10GI 100intent to deceive I IFailure to most Iuse I 15advantageousroute I IChargingfare in I 25excess I 25of registeredfare I Ib Third Schedule Failure displayto I 15 I 15Part II--- sealeddriver I Ivehicle Recovery identification card I IServiceRules I IMovingvehiclewithout I 25 I 25completingtow I Iauthority I IFailure maintainto I 15 Iregister of tows I Ic Third Schedule Failure maintainto I 15 IPart III--- register of vehicles I IRentalServices andhires I IRules I IOffer of unauthorised I 25 Ihire agreement I I

TransportAct Failure to complywith 25 251962 contraveningor direc-tion 3 of enforcementofficer 1995:47RoadUser 18A4 Drivingwithout 25appro- 25ChargesAct 1977 priate knowledgeareacertificate l992:l09IZ31Ha Contraveningsection5 50 50by Operatingvehicle with-distanceout recorderl992:l09I
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SCHEDULETHIRD
and 3937, 38,Sections

RULESSERVICETRANSPORT
PART I

RULESSERVICEPASSENGERSMALL

conditionssuchsubject toThe Secretary asexemptions---l may,Secretary grantmay allfromlicenceserviceof anyholder orthefit,thinks passengerexemptthe Secretary any
whilevehicleservicesmallofrules inof these respect passengerrequirementsthe anyof

vehicle---that
pointsdefinedoperating betweenservice areascontracted orregistereduseda orany

definedalong routes; oror
work;special contractused inb ortour 0r

considersSecretarywhich theofin ancircumstances respectspecialotherusedc
appropriate---exemption

also inapplyshall respectexemptionsuchandhire;foravailableotherwiseand anynot
vehicle.thedrivingof personany

suchofproduceshallvehicleservice anysmall a copyofdriverThe2 passengerany
whouniformofficer whoenforcementbyhirer ordemand byexemption anyoranyon

officer.enforcementidentityofevidenceproduces anas

ruleundergrantedexemptionprovidedclauses---Exceptof certainApplication any2. as
smallofapplyshallSchedule respectthisof21 anyrules 3Schedule,thisof to1

hire.available forhiredwhenall timesvehicleservice at orpassenger

smallthatshallservice licenceofholder everyThe ensureSigns---l3. passengera
the licence---operated underbeingvehicleservicepassenger

TAXI";wordthedisplayingby the Secretaryapprovedsignrooffitted itsa Has aon
and

the Secretaryapproved bysigntheapproved by Secretary,positionfitted,b Has aa
hire.available forvehicleservicesmallthewhetherindicating not passengeror

beSecretarythethis rulel ofsubclausein approves,referredThe signs so2 to may,
sign.combined one

hireforavailablethatvehicleservicesmalldriveshall3 No passengeranyperson
this rule1 ofsubclauserequired bysignsthe signunlessof darknessthe hoursduring or

illuminated.are

while thehirer,of thetheremoved, withrule be consentrequired by thissign4 Any may
wedding.funeralwithconnectionused inbeinghired andvehicle ora

smallpermitshallservice licenceofholdermaterial---NoAdvertising any4. passengera
thematerialadvertisingtherethe serviceusedvehicle beservice onto anypassenger

visionimpedethatwindowvehicle thatinside of thetheoutside or mayon anyor on
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from into the vehicle that obscureor notice, sign, otheror may requiredany matteror orunder this other Act be displayedto theor vehicle.any or on

5. Schedule of fares and charges inside vehicle---1 Every holder of servicea passengerlicence shall that there carried within smallensure service vehicle beingevery passenger
used under the licence, and displayed be readily visibleto allso as to passengers, aschedule, in form approved by the Secretary,---a
a Showing fares and charges, and multiple hire discounts; and
b Showing the circumstances which charges beextra made and the maximummay

of those charges; andamount
c Showing the and telephone number of the approved taxiname organisation whichto
complaints be made, where the licence holdermay member ofor, not approved taxia an
organisation, the and number of other than thename driver of the vehiclea person
designated by the licence holder whom complaintsto be made;as anda person may
d Informing that complaints also be made thepassengers Ministry of Transporttomay orthe PassengerComplaints Board.

2 No shall drive small service vehicleperson that vehicleany does havepassenger not
displayed the schedule required by subclause l of this rule.

3 Any schedule required be displayed by this ruleto be removed, with the ofmay consent
the hirer, while the vehicle hired and being used in connection with funerala orwedding.

Schedule of fares outside of vehicle---1 Every holder ofon service licencea passenger
shall that there displayed the outside ofensure small service vehicleon every passenger
being used under the licence, place places and approved by the Secretary,a or manner aschedule of fares and charges, and multiple hire discounts.

2 No shall drive small service vehicleperson that vehicle doesany havepassenger not
displayed the schedule required by subclause l of this rule.on

3 Any schedule required be displayed by thisto rule be removed, with the ofmay consent
the hirer, while the vehicle hired and being used in connection with funerala or
Wedding.

Fares, be registered withetc., to Secretary--- l The fares, charges, and multiple hire
discounts referred in rules 5 and ofto 6 these rules shall be registered with the Secretary
before being displayed small service vehicle.or on any passenger

2 No shall display small serviceperson vehicle, driveor on suchany passenger or any
vehicle which displayed, fare, charge, multiple hireon discount that has beenany or not
registered with the Secretary.

8. Fare schedules of organisations---1 Any organisation representing the ofoperators
small service vehicles register uniform fare,passenger charge, and multiple hiremay a
discount schedule with the Secretary in of all small vehiclesrespect operated bypassenger
the organisation by members of the organisation, irrespective of whether theor vehicles are
operated under licence held by the organisation under licences helda members of theor
organisation.
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abide byvehiclesservicesmall toof anybetween2 Any Operators passengeragreement
and theschedule,suchwithcompliancerequirewhichrulesschedule bysuch anyor

of thetheauthorised forspecificallyherebyschedule,such purposesofenforcement any
1986.ActCommerce

thatshallservice licenceofholderidentification---1 Every ensureOperator passengera
servicesmallofoutsideandinsideboth thedisplayed passengerclearlythere everyon

licence,---under thevehicle used
location,businesstheorganisation,taxiapprovedofmemberof name,thea In anacase
belongs,the licenseewhichorganisationapproved taxi toof thenumbertelephoneand

vehicle:thatorganisationby theassigned tonumberfleetuniquewithtogether a
of thenumbertelephoneand operator,location,businesstheotherb ln name,case,any

vehicle.thatnumber forfleetthe uniquewithtogether

ofinsidethedisplayedbethis rulel ofsubclause torequired by oninformationThelA
andnumberfleetuniqueand thevehicle,of thefrontthepositionedshall bevehiclethe at

vehicle.of thetheinsidethepositioned atshall beorganisation rearof the onname
1992:109

ofoutsidethedisplayedberuleof this1subclauserequired by toinformation on2 The
vehicle.thesides ofbothforward doorspositioned thebeshallthe vehicle onon

ofthewithremoved,be consentrulethisdisplayed byberequiredmaterial3 Any mayto
funeralwithconnectionused inbeingandhired orvehicle awhile thehirer,the

wedding.

underlicencevehicleserviceofholderidentiñcation---1 EveryDriver passenger10. a
suchdrivingoperated, andvehicleservice anypersonsmall everywhich passengera readilybepositionvehicle, inthe todisplayed inthere asthat soshallvehicle, aensure

card.identificationdriversealeddrivershirers, thevisible to

hire,foravailablevehiclewhen thetimeapplyshallruleof this atlSubclause3 any
vehicle.thehirer inthereof whetherirrespective not anyor

identificationof driverholdertheapplyshallruleof this1 tosubclause aNothing4
1091992:of this Act.19Asectionunderissuedcard

therethatshallorganisationtaxiapprovedcomplaints---1 Every ensureofRegister11.
of---received incomplaints respectofregistersinglemaintained a

ofholdersbyoperatedvehiclesservice passengersmallof alloperationThea passenger
organisation:of thememberswholicencesservice are

operated:servicesb The
services.theoperatinginvolvedThec persons

smallwhichunderlicenceservice passengermoreof one orholder2 Every passengera
approvedofmemberwhoholderlicence notbeingoperated, anvehicles aservice aare receivedcomplaintsofregistersinglemaintainedtherethatshallorganisation, aensure

of---in respect
holder:thatoperated byvehiclesservicesmallof alloperationa The passenger

operated:servicesb The
1992:109services.theoperatinginvolvedc The persons
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3 The register shall be made available for inspection reasonable timeat any any
enforcement officer who uniform who produces evidence of identityor asan
enforcement officer.

4 The register shall be maintained, and available for inspection under subclause3 ofchis
rule, for period of less than 2 following thenot date of the latest inthea entryyears
register.

12. Drivers duties and conduct---1 Every driver of small service vehclea passenger
shall, duty and disengaged, hiring of the vehicle andaccepton acceptany as a passerger
the hirer and the hirer require him her the authorsedany to accept,person tomay or so up
seating capacity of the vehicle, that---except
a The driver refuse refuseto continuetheacceptmay toany person as a passenger, or
hiring of the vehicle by the driver believes, reasonablegrounds,---any person, on

i That the drivers personal safety would be threatened endangered thereby;or or
ii That the be under the influence of drink drug, filthytoperson appears or a
condition, consuming food drink;or or or
iii That the noisy violent disturbing the publicperson or or peace; or
iv That the accompanied by animal unless that persons sight impaiedperson any
and the animal guide dog:a

b The driver refuse hire where the hirer has previouslyto failed paytheacceptmay toa
fare due for previous hire and does that fare before the ofthenota commencementpay

hire:new
c The driver refuse hire where he she has sought and been refisedto acceptmay a or

of the fare:prepayment
d The driver refuse hire where the vehicle has adult seating capaxityto acceptmay a an
including the driver in of 6 and being used in service that regularly opentesexcess a
between defined points being used in registered service irrespective ofor areas, or a
capacity, and the prospective hire consistent with that service.not
e The driver refuse hire in where the driver doesto holdanacceptmay nota any area

knowledge certificate that applies that l992:l09toarea area.

2 Every driver of small service vehicle shall---a passenger
a At all times while engaged operation of the vehicle conduct himself herself inanor
orderly, clean, and civil manner:
b On being asked by prospective hirer question the scale basis ofto area a as or
chargeable for specific hiring, the scale basis of fare includingstate correctany ertraor
charges applicable the hiring; and, where multiple tariffto operation, info-mmetera
the hirer when change tariff setting being made:any
c Carry the vehicle reasonable quantity of luggage when requesedor upon any any so
by the hirer, take of such luggage, and in suchproper care toany secure a manner as

being lost damaged; that the driver shallprevent be requiredexcept not toor carry upon
the vehicle luggage that---any

i Would endanger the safe driving and handling of the vehicle; or
ii Cannot be reasonably conveniently carried in the vehicle without causingor or on
damage the vehicle;to or
iii of dirty objectionable nature:a or

d Immediately the tennination of each hiring, check the vehicle for haton propertyany
have been lefi the vehicle bymay anyone:



Bilaga 2294SOU 1999:60

unlessand,office forthwith,driversnotify thevehicle,found in theIfe propertyany
hours:within 24police stationclaimed, deliverpreviously to a

and otherof the farethan thedemandof hiring, exact amountf the endAt no moreevery
lessof these rules,rule 1registered under 7for the hiringpayablecharges if any aas

hirer:made by theofofdeduction the prepaymentamount any
thepaid byfor farethe hireritemised receiptissueby hirer,g On to anyrequest anany

and theidentifier,uniquethe driversspecial charges,the fare,hirer, indicating any
vehicle.of theregistration number

shall---vehicleservicesmalldriver of3 No passengera
ofwithin 20drawnvehicle bethe metreshire,plying fora When to aorup oncause

standvehicles that theoffull numberoccupied by thealreadythatdesignated stand
accommodate;intended to or

admit,willthe hirersuch toandthe hirerb Allow except persons asperson orany person,
ofapply theparagraph shallnothing thisProvided thatvehicle:ride the case a

of thatthe carriagethe hirerinstruction where todriver under consents person; or
ofsubstancevehiclethecarriedplacedbeallowc Place anyto uponororor carry or

offensive character; oran
deceive;intentwithd Use tometer ora

with;tamperedhas beenthevehiclee Operate the meter or
numberauthorised maximumof thethe vehiclef Carry in excesspassengersany

provided for thetheotherwise thanloading seatsofthe certificateprescribed by onor
purpose.

beingvehicle notservicesmallofThe driverhire---1for a13. Cruising passengerany
ofrule 3 1referred inthe signsdisplay tothe requirementfromthat tovehicle exempt

vehiclethedrivingroad by atavailable for hirevehiclemake therulesthese on anymay
appropriatedisplayingand bywith trafficinterfereimpedewillspeed ansuch not orasa

offeredhiringrules,provided theseexclusions acceptthesubjectsign and shall, anyto
for hire.availablevehiclewhile the so

bythanhire, othershallvehicleservice acceptsmallof2 driverNo apassengera
smallwhichdesignated standof20 passengerwithinradiotelephone, ametres onany

of thesidethethatdesignated standbeinghire,available forvehicleservice sameona
hire arises.prospectivetime thethethe vehicledriver ofroad the atas

circumstanceshire inshallvehicleservice acceptsmalldriver of3 No apassengera
flow.trafficimpedewouldhazardtrafficwouldof the hireaccepting createwhere the ora

beingnotfor hireavailablevehicleservicesmallWhereStands---114. passengerany
hiresseekwishdoesthe driverrule andof this not to2subclausereferredvehicle toa

and,vehicles;suchstand fordesignatedstationtakedrivercruising, theby aonmay up
stand.therelatingbylawswithcomply toshallshe doeshe anyso,or

displayrequirementfrom thethe Secretary toexempted bythatof vehicledriver2 No a
stand.designatedstationshall takerulesof theselrule 3referredthe signs on ato up

rules infollowingtheshall observevehicleservicesmalldriver of3 The passengerevery
stand:designatedofwith theconnection use any

available forvehicleunless thestandthepositiontakedriver shalla The not onaup
hire:
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b The driver shall take with the vehicle the first position the stand behindvacantup on
the last vehicle thereon:
c The driver shall the first fare offered, whetheraccept the drivers vehicle firstnotor

the stand, unless there lawful refuse the fare:on tosome reason
d As vehicle the stand ahead of the driversoon the driveras any shallon moves,
forthwith his her vehicle into the position vacated.move or

4 The driver of vehicle shall, while the vehicle waiting stand elsewherea on a or
of this rule, remainterms constantly immediate attendancethereupon, unless absent for
reasonablesome cause.

5 This rule shall apply the that inconsistentnot withto extent bylaw made by theany
territorial authority that designated the stand.

15. Obstruction of other small service vehicle public way---1 Nopassenger or person
who drives smalloperates service vehicle that immediatelyor any passenger not
available for hire shall allow the vehicle be parked placeto that likelyany or manner

impede interfere withto the operation of small service vehicle thator any passenger
available for hire.

2 No operating small service vehicle shall the vehicle inperson roada stoppassenger any
longer than be reasonably for the of loading unloading luggagemay necessary purpose or

taking sitting down for other lawfulor while theup or passengers,or exceptany purpose,
vehicle stand lawfully parked waiting for hirer who has already hired theon a or or a
vehicle.

3 Any enforcement officer the of theat the removal ofmay, expense owner, arrange any
vehicle parked contravention of subclause1 subclause2 of this rule.or

16. Meters and other equipment---1 No holder of service licence, anda passenger no
driver, shall small service vehicle,operate permit be operated, unlessany passenger toor

fitted with that in good order and conditionmeter and correctly registers,a as
the charge for the hire of the vehicle displayed accordance withaccrues, rules and5 6as

of these rules.

2 No shall be used until has been tested,meter sealed, and certificated by the Secretary
authorised by the Secretary.or a person

3 New transferred frommeters vehiclemeters another shall be installed intoor one a
position satisfactory the Secretary authorisedto by the Secretary, and shall beor person
designed and positioned be easily read by hirer.toso as a

4 Except with the of the Secretaryconsent authorised by the Secretary,or a person no
holder of service licence shall permit be fitteda passenger meter tocause toor any any
vehicle other than of which has been tested.respectone

5 The holder of service licence shall---a passenger
a Whenever the has ceased registermeter other ofto order,outor any way or
whenever the seal of the broken place,meter that the vehiclenotor ensure ceases
plying for hire unless authorised by enforcement officer and have the repaired,any meter
tested, and sealed the satisfaction of enforcement officer:to an
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andsealed,tested,and haveand conditionordergood workingintheb Maintain meter
intervalsthe Secretaryauthorised by greaternotatcertificated by the Secretary personor a

6m0nthsthan apart:
fittingsof thethe sizevehiclethemade tyresalterations toFollowing orc to orany

changeswhereof thetheaffectthat meter,the vehicle correctnessattached anyorto may
have thefor hire,carryingbeforeforthwith andfarethemade passengersrates, anytoare

theauthorised bythe Secretarycertificated byandsealed.retested. a personormeter
Secretary.

shall---vehicleservicesmallofThe driver6 passengerevery
vehiclesof thehas becomethe hirerhired,beenvehicle hasthea As awareorsoon as
that forthantime earlierbecomesthe hirerthat atthearrival except extent aware ato so
require,thecommenced,hasthe journeyordered,vehicle maywhich the caseasorwas

motion:vehicle inthefittedtheand tometersetnot sooner,
thecalculateusedbethewhich toduringof hiring mustperiod meterThroughout theb

permittheandmotion meterthekeep not stopthe hiring, causeorcharge for meter or
terminated:hashiringstopped until thebeto

which thehiring duringofhiringofterminationthe partImmediatelyc anyoranyupon
thebe used, meter:stopmustmeter

vehiclethat thein place,brokentheseal of not ceasestheca Whenever meter ensureor
officer:enforcementauthorised byunlessfor hireplying any

thatof hiringperiodduringilluminatedsufficientlyof the sothe faced Keep meter any
by the hirer:timereadeasilybethe atmeter anymay

minorinvolved inofficer,enforcementstopped byhas beenvehicle aWhere thee oran
l992:109the journey.interruptionof thedurationthefor totheaccident, meterstop

servicesmallaffixedthat tothe Secretary meter passengerWhenever a7 to aappears
inotherwiseregister,ceased notincorrectly hasregistering tobevehicle orormay

addressedwritingnoticeby toSecretaryrule, the personwith this anyaccordance may,
fortimereasonablevehicleproduce the atthatrequirevehicle, tooperating the anyperson

Secretarytheand placetimesuchthetestinginspecting atof meter asthe orpurpose
speciñes.

registeringberegisteringbefound tothetesting, to notinspection meter or8 oron
enforcementauthorised byunlessthat,shallholderthe licenceincorrectly, anensure

andsealed,repaired,has beenuntil thehireply for metervehicleofficer, the toceases
of the Secretary.satisfactioncertificated theto

vehicleaffixedwith theinterference topermit metershall any9 No anyorcauseperson
correctly.registeringfromwhich preventmay

identityofevidenceproduceswhouniforminwho anofficer asenforcement10 Any or
forvehicleservicesmall purposeofficer anyenforcement stop passengeranymay

otherinspectvehicle, and meterthe testand inspect anythis rule orwith anyconnected or
vehicle.thefittedequipment to

smallOperatingwritingdirectofficer passengerenforcement al 1 Any personanymay
stipulate,officerthesuch time toforthwith, anyproceedvehicle at mayservice asto or

thetested byinspectedbeequipmentvehiclethat the ororderplace in mayanyor
the Secretary.authorised bySecretary personor a
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12 Every holder of service licence and driver of smalla passenger every a passenger
service vehicle shall afford facility enforcement officerto inspect suchevery toany any
vehicle inspect other relatedtest equipmentmeter fitted the vehicle.or or any toor any

17. Cleanliness of small service vehicles---No holder of servicepassenger a passenger
licence, and driver, shall small serviceoperate vehicle unless inno gooda passenger
and clean repair and condition and ready for immediate use.

18. Driver advantageousto route---Except providedmost rule 19 of these rulesuse as
which relates multiple hires, driverto of small service vehicle shall,every a passenger
unless otherwise requested agreed by the hirer, travel from the place the hirer theor enters
vehicle the intended destination of the hirer withoutto deviation from theany unnecessary

that advantageous theroute most to passenger.

19. Multiple hiring---l The driver of small service vehicle permit itsa passenger may
simultaneous by than hirer such being referred this rule multipleuse tomore one use as
hire accordance with this rule.

2 The driver of vehicle wishing undertake multiple hire shall firstto the existinga request
hirer share, without substantial departureto from the advantageous themost route to
existing hirers destination, the of the vehicle with the prospective hirer anduse any

accompanying the prospective hirer.passenger

3 Where the existing hirer has agreed multiple hire he sheto nevertheless objecta or may
prospective hirerto accompanying visible him her; andany once toany passengersare or

objection made the multiple hire shall include the prospective hirernot or person so
objected to.

4 the existing hirer hirers unconditionally the but otherwise, theto request,or agree not
driver then authorise the of the vehicle by the other hirer and accompanyingmay use any

that hirer sharethe vehicle.topassengers, agrees so

5 Notwithstanding anything in rule 21 of these rules, operating drivinga person or a
small service vehicle who undertakes multiple hire charge such farepassenger a may as

be agreed with the multiple hirers, provided that each such hirer than themay pays no more
metered fare that would have applied that hirer the hirer had been travellingto alone or,

appropriate, travelling with accompanying of that hirer who alsonotpassengers were
hirers.

6 Nothing in this rule applies in of small service vehiclerespect that hasany passenger an
adult seating capacity including the driver of 6 and used serviceexcess persons a
that regularly between defined pointsoperates being used registeredor areas or a
service irrespective of capacity.

20. Smoking---No smoke small service vehicle thatperson may any passenger
carrying unless all the vehicle that the smoke.passengers persons agree person may

21. Fare system---1 No operating driving small service vehicleperson or a passenger may
charge fare that of the fare scale of fares registered with the Secretary.any excess or
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2 No fare of fare registered with theagreement to at ratepay any any excess a
Secretary shall be enforceable of therespect excess.

3 Where small service vehicle displays fares calculated wholly partly byany passenger or
distance, that vehicle shall be fitted with record the fare accumulates. Anymeter toa as

different fare shall be enforceable only the agreed fare less thanagreement to pay a
that shown the meter.on

4 Nothing in this rule shall the charging of fare renderprevent pursuant to,any or
unenforceable,-—-
a in of multiple hire that compliesAny with rule 19 5 of theseagreement respect a
rules; or
b Any where the service provided includes services beyond those normallyagreement
provided by small service such grooming and decoration for weddings;a passenger as or
c Any with approved taxi organisation entered into for oftheagreement an purposes
providing guaranteeing special services availability of services.or or
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