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Bakgrund 

 

Taximarknaden på Åland är en reglerad marknad vilket innebär att konkurrensen är 

begränsad. Systemet bygger på att landskapet är indelat i stationsplatser och 

verksamhetsområden och inom varje stationsplats finns ett visst antal tillstånd. En 

stationsplats är idag en kommun medan stationen är den plats som verksamheten bedrivs 

ifrån. Stationen ska vara belägen inom stationsplatsen. Verksamhetsområdet är ett område 

som sträcker sig 2,5 km i radie runt stationen. Innehavet av ett trafiktillstånd ger 

tillståndshavaren både rättigheter och skyldigheter. Innehav av ett trafiktillstånd ger 

innehavaren rätt att utföra yrkesmässig trafik vilket innebär att motorfordon jämte förare mot 

betalning ställs till allmänhetens eller en viss uppdragsgivares förfogande. En innehavare av 

ett trafiktillstånd är dock skyldig att på begäran utföra en körning ifall inte oöverstigliga 

hinder eller andra giltiga skäl föreligger. Landskapsregeringens praxis är att trafiktillstånd för 

personbil beviljas enskilda näringsidkare och att man i första hand försöker sprida tillstånden 

mellan olika tillståndshavare utifrån den ändamålsprövning som görs.  Orsaken till den 

praxisen är att man vill att det finns en konkurrens mellan tillståndshavarna. Som villkor i 

trafiktillstånd finns även ett förbud mot att överlåta ett trafiktillstånd vilket innebär att 

tillstånden inte kan säljas om man väljer att lägga ner sin verksamhet. Upphör någon med sin 

trafik återkallas trafiktillståndet av landskapsregeringen och tillståndet lediganslås sedermera 

om inte landskapsregeringen gör bedömningen att det inte finns behov av tillståndet.  

 

Eftersom konkurrensen är begränsad finns en taxitaxa fastställd för konsumenter. Taxiåkarna 

har möjlighet att ha ett lägre pris, men inte ett högre pris än vad taxitaxan tillåter. Inom 

verksamhetsområdet är det tillåtet att ha igång taxametern hela tiden medan det utanför 

verksamhetsområdet enbart är tillåtet att ha på taxametern enkel väg vilket innebär att 

taxametern ska stängas av ifall man kör tillbaka på samma väg. 

 

För att få framföra en taxi krävs förutom ett körkort även ett yrkeskörtillstånd.  

 

För skolskjutsar ställs högre krav gällande fordonets utrustning och förarens utbildning än vad 

som krävs andra transporter.  

 

Förslag till ändringar 

 

Reglerad marknad/Avreglerad marknad 

 

Arbetsgruppen föreslår att marknaden fortsättningsvis ska vara reglerad utifrån en 

behovsprövning. Arbetsgruppen anser att det kan finnas behov att se över indelningen av 

stationsplatser som idag följer kommunindelningen. Genom att behålla stationsplatserna 

värnar man om närservicen och tillgången på bilar i kommunen. Genom taxitaxan främjas 

närservicen framom trafik i andra stationsplatser/utanför verksamhetsområde. I taxitaxan 

föreskrivs att omkring stationen utformas ett ordinarie verksamhetsområde med en radie av 
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2,5 km där grundavgiften tillämpas. På verksamhetsområdet sätts taxametern i gång hos 

kunden med precisering av antalet personer eller då bilen står till beställarens förfogande på 

beställningsplatsen. Då kunden beställer en taxibil till en adress utanför verksamhetsområdet, 

startas taxametern till taxa I vid gränsen av området. På verksamhetsområdet är taxametern i 

gång under transporttiden och utanför verksamhetsområdet på enkelriktad körtur eller under 

väntetiden. Om det är fråga om en förhandsbeställning får taxametern sättas i gång först vid 

avgångstiden enligt beställningen. 

 

Arbetsgruppen konstaterar att marknadssituationen ändrat och att det råder en större 

konkurrens vid t.ex. skolornas upphandling av skolskjutsar. Från och med 1 juli 2009 har det 

varit fritt att ta vilket pris som helst för skolskjutsar eftersom taxitaxan enbart gäller för 

konsumenter och detta har inneburit att konkurrens vid upphandlingarna av skolskjutsar har 

blivit större. Förändringen i konkurrenssituationen samtidigt som joursamarbete mellan 

tillståndshavarna mellan stationsplatserna finns under de tider som efterfrågan är som lägst 

bidrar till att behovet av indelning i stationsplatser kan ha spelat ut sin roll. Skolskjutsar, 

färdtjänst och övrig samhällsbetald service utgör större delen av antalet körkilometrarna för 

taxiåkarna i landskommunerna medan vanlig beställningstrafik fortfarande står för majoriteten 

av körkilometrarna i staden.
1
 Arbetsgruppen föreslår att de statistikuppgifter som 

landskapsregeringen begär in ska röra omsättning istället för antalet körkilometrar. Detta för 

att den bild av markanden som åskådliggörs genom statistiken ska bli mer korrekt. 

 

En fortsatt reglering av marknaden kräver att verksamheten organiseras så att att servicen på 

varje stationsplats kan garanteras även under kvällar, nätter samt helger. För att kunna 

bedöma behov av antalet trafiktillstånd per stationsplats samt totalt finns behov av att en 

servicenivå fastställs och att man i den t.ex. fastställer vilken väntetid för kunden som kan 

vara acceptabel. Den enskildes möjlighet att fritt välja vilken taxiåkare man vill åka med får 

inte begränsas. 

 

Arbetsgruppen har konstaterat att det är väsentligt att gällande taxitaxa följer med rikets 

ändring av de maximipriser som får tas ut hos konsumenter i taxitrafiken och att höjningen av 

taxan sker i nära samband med rikets höjning. I riket sker höjningen av priserna den 1 juli och 

beslut om nya avgifter fattas för det mesta i mitten av juni.  

 

I Sverige avreglerades marknaden 1990 vilket innebär att en behovsprövning inte görs vid 

beviljande av ett taxitrafiktillstånd. Sveriges avreglering av taximarknaden har inneburit att 

taxipriserna stigit mer än konsumentprisindex, men att väntetiden för en taxibil har förkortats 

samt att flera bilar är i trafik. En negativ effekt av den avreglerade marknaden är att det finns 

indikationer på en ökad brottslighet inom taxinäringen.
2
 Vid beviljande av taxitrafiktillstånd 

ställs krav på den sökande gällande yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott 

anseende. I lagstiftningen finns krav på att föraren ska inneha en taxiförarlegitimation och det 

finns även regler gällande prisinformation till kunderna. 

                                                 
1
 Enligt statistik sammanställd för åren 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012 

2
 Regelförändringar i transportsektorn, Effekter av omregleringar inom inrikesflyg, 

taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning VTI rapport 774 revision 1 Utgivningsår 2013 och RP 38/2006 rd. 
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I riket valde man att behålla en reglerad marknad när lag om taxitrafik stiftades 2007. En 

orsak till varför man valde att inte avreglera marknaden var de negativa erfarenheter som 

andra länder haft vid avregleraringen av taximarkanden. Den fortsatta begränsningen av 

antalet tillstånd motiverades med att man ville garantera tillgången på taxitjänster. I Finland 

likt Sverige är taxipriserna högre än konsumentprisindex.
3
 

 

Kvalitetskrav 

 

Arbetsgruppen föreslår att kvalitetskrav införs vid utförandet av taxitjänster. Genom att införa 

kvalitetskrav garanterar man kunderna en minigräns av service som de kan förvänta sig.  

 

Liknande krav som finns i riket borde införas även i landskapet. 

  

1. den bil som används i trafik är lämplig i fråga om egenskaper, skick och utrustning, 

2. förarens klädsel är lämplig, 

3. föraren bemöter kunden korrekt och artigt och beaktar kundens särskilda behov, 

4. föraren väljer den väg som är mest förmånlig och ändamålsenlig för kunden, om 

kunden överlämnar valet av väg till föraren, eller kör den väg som kunden föreslår, 

5. föraren följer trafikreglerna samt iakttar även i övrigt av omständigheterna påkallad 

omsorg och försiktighet till förekommande av fara och skada, 

6. föraren iakttar tystnadsplikt till skydd för kundens personliga integritet, 

7. kunden har rätt att betala kontant eller med de vanligaste kredit- eller betalkorten, 

8. den fastställda taxan eller de avtalade priserna följs, 

9. föraren ser till att kunden kan ta sig in i och ut ur bilen och erbjuder den hjälp som 

kunden behöver och hjälper vid in- och utlastning av bagage. 

 

Krav gällande tillgänglighet 

 

I nuvarande lag föreskrivs att på begäran ska en körning utföras om inte oöverstigliga hinder 

eller andra giltiga skäl föreligger. Detta innebär att en taxiåkare måste vara tillgänglig hela 

tiden. Kravet återfinns på grund av att man ska garantera en service för medborgarna även 

under de perioder då efterfrågan är låg. 

 

Arbetsgruppen föreslår att huvudregeln ska vara att man på begäran ska utföra en körning om 

inte oöverstigliga hinder eller andra giltiga skäl föreligger men att det ska införas regler om 

när en taxiåkare har rätt att vara ledig samt en reglering när oöverstigliga hinder eller andra 

giltiga skäl föreligger.  

 

Arbetsgruppen anser att varje tillståndshavare ska meddela när man har bilen i trafik och vilka 

kvällar och helger man är ledig och vem som i det fallet har jour inom stationsplatsen. 

Arbetsgruppen poängterar att alla taxiåkare fortsättningsvis ska vara skyldiga att köra kvällar, 

                                                 
3
 RP 38/2006 rd. 
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nätter och helger och att man inte kan lägga upp sin verksamhet så att man enbart kör på 

dagarna i veckorna. Arbetsgruppen konstaterar att det i nuläget inte finns något reglerat 

gällande joursamarbeten och tydliga regler när oöverstigliga hinder eller andra giltiga skäl 

föreligger. Utgångspunkten i dagens regelverk är att den enskilde taxiåkaren ska utföra en 

körning ifall denne får en beställning. För att den enskilde taxiåkaren inte ska behöva ha bilen 

i trafik hela tiden har skyldigheten att utföra körning vid beställning lösts via joursamarbeten i 

första hand inom stationsplatsen men även över stationsplatsernas gränser. För att kunderna 

ska veta vem som bedriver trafik och från vilken station trafiken bedrivs bör information om 

det finnas lättillgänglig. Om ett joursamarbete bedrivs mellan stationsplatserna ska 

joursamarbetet inte innebära en högre kostnad för kunden. 

 

Arbetsgruppen föreslår att nuvarande 17 § ändras så att det blir tydligare när en bil måste 

återvända till sin stationsplats efter en utförd körning utanför stationsplatsen.  

 

Tillsyn 

 

Arbetsgruppen föreslår att tillsynen av taxiverksamheten bör bli mer kontinuerlig och bättre. 

 

Idag ligger ansvaret för övervakningen av trafiktillstånd på Ålands polismyndighet medan 

Ålands landskapsregering är den myndighet som beviljar trafiktillstånd och kan återkalla eller 

dra in ett trafiktillstånd för viss tid. 

 

Motorfordonsbyrån är den myndighet som kontrollerar att fordonen uppfyller de krav som 

ställs i fordonslagstiftningen samt i landskapsförordning (2008:140) om skolskjutsning. 

 

Landskapsregeringen, Ålands polismyndighet och motorfordonsbyrån bör se på om man kan 

förbättra tillsynen och regelefterlevandet enligt nuvarande lagstiftning utifrån tillgängliga 

resurser.  

 

Utbildning 

 

Arbetsgruppen föreslår att en utbildning införs för att kunna erhålla ett yrkeskörtillstånd. 

Utbildningen skulle få bedrivas av en utbildningsarrangör som innehar ett tillstånd av 

landskapsregeringen. Arbetsgruppen anser att ett krav på utbildning utöver nuvarande prov 

skulle höja yrkets status och även innebär att servicenivån för kunderna höjs.  

 

Idag finns redan en utbildning som krävs för att få köra skolskjuts och i det antagna 

åtgärdsprogrammet för Ett tillgängligt Åland - åtgärdsprogram för landskapsregeringens  

funktionshinderspolitik 2013-2016 finns föreskrivet att en obligatorisk utbildning ska införas 

gällande bemötande och service av funktionshindrade. Arbetsgruppen föreslår att 

ovannämnda utbildningar bör sammanföras till en utbildning som föraren ska genomgå innan 

denne kan erhålla ett yrkeskörtillstånd.  
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Arbetsgruppen framhåller att utbildningen inte bör vara lika omfattande som den i riket som 

är 30 timmar. Utbildningen måste erbjudas så ofta att nya förare inte behöver vänta alltför 

länge på att få börja köra taxi. Ett alternativt är att man tillfälligt kan erhålla ett 

yrkeskörtillstånd tills följande utbildning hålls. Utbildningen bör avslutas med det prov som 

idag avläggs hos Ålands polismyndighet. 

 

Idag krävs det för att få ett skolskjutsintyg att man genomför en grundkurs om 4 timmar teori 

samt 4 timmar riskutbildning på halkbana. Vart femte år krävs det sedan att man genomgår en 

fortbildningskurs för att få ett nytt skolskjutsintyg. 

 

Arbetsgruppen konstaterar även att för att kunna införa ett generellt utbildningskrav får 

kostnad för att genomgå en utbildning inte vara för hög. 

  

Skolskjuts 

 

I arbetsgruppen har framförts att det finns behov av att ändra skolskjutsförordningen så att 

åldersgränsen 10 år för taxibilar höjs till åtminstone 15 år som gäller för bussar i 

skolskjutsförordningen. 

 

Arbetsgruppen anser att det finns behov av att se över reglerna gällande skyltens och 

lyktornas utformning eftersom det råder olika uppfattningar mellan olika instanser om vad det 

är som gäller. Reglerna gällande användningen av alkolås borde likväl även tydliggöras. 

 

Övrigt 

 

Arbetsgruppen anser att eftersom en övre åldersgräns om 70 år tagits bort för körkort för buss 

bör även åldersgränsen om 70 år för yrkeskörtillstånd tas bort. Åldern ska inte vara ett hinder 

för en person som uppfyller de ställda kraven för att inneha ett yrkeskörtillstånd. 

 

Slutkommentar av ordförande i arbetsgruppen 

 

Eftersom arbetsgruppen bestått av representanter från taxibranschen speglar även rapporten 

taxibranschens uppfattning av nuvarande system och behov av förändringar. Alla taxiåkare är 

inte heller med i någon av de två branschorganisationerna Mariehamns åkeriförening r.f. och 

Ålands yrkesbilägarförening r.f.  Förändringarna och tydliggörande av regelverket motsvarar i 

stort reglerna i riket. I det fortsatta arbetet bör brukarna av taxitjänster få en starkare roll och 

om möjligt borde en kundundersökning göras. I ett fortsatt arbete finns det behov av att göra 

en ekonomisk analys om vad som skulle hända ifall behovsprövningen och stationsplatserna 

togs bort. Arbetsgruppens rekommendation om att nuvarande system med en reglerad 

marknad ska behållas grundar sig på uppfattningen om att med en reglerad marknad kan 

servicen på hela Åland garanteras även under de lågintensiva perioderna. För att garantera en 

service för hela Åland under de lågintensiva perioderna krävs dock att regleringen gällande 

skyldigheten att tillhandahålla service tydliggörs och att information om vem som kör när 

finnas tillgängligt. Risken med en fortsatt reglerad marknad är att kostnaden för den 
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upphandlade trafiken ökar på grund av den bristande konkurrensen vilket leder till ökade 

kostnader för samhället. Fram till 2009 fanns ruttaxan som reglerade priset för t.ex. skolskjuts. 

Efter att ruttaxan togs bort har kostnaden för skolskjutsar ökat. I en fortsatt reglerad marknad 

måste det finnas tillräckligt många tillstånd så att kunden får en bra service med hög kvalitet 

och att konkurrens finns när trafik upphandlas. För att uppfylla grundlagens krav på exakthet 

och noggrann avgränsning av bestämmelser som begränsar de grundläggande rättigheterna 

borde kraven för att kunna erhålla ett tillstånd samt tilldelningskriterierna tydliggöras i 

lagstiftningen. 

 

 

 

Mariehamn den 22.11.2013 

 

 

 

Fanny Granskog, ordförande  Catarina Dahlblom, sekreterare 

 

 

 

Fjalar Eklund   Roland Danielsson 

 

 

 

Johannes Kuhlman   Ralf-Åke Mattsson 

 

 

 

Ionut Moldoveanu 
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Tillägg till Slutrapport. 

 

Undertecknade medlemmar i arbetsgruppen för översyn av taxibranschens 

verksamhetsförutsättningar, vill komma med förslag till ändring av § 17 

 

Nuvarande lagtext 

 

17 §. Beställningstrafik med personbil 

Beställningstrafik för personbefordran med personbil får bedrivas inom stationsplatsen samt, 

för utförande av beställning, även utanför denna. Har beställd körning avslutats utanför 

stationsplatsen, skall bilen återföras till dess stationsplats. Under återfärden får bilen även 

utan föregående beställning tas i bruk för personbefordran. 

 

Ändringsförslag: 

Vi vill komma med följande förslag till ändring av ändring de två sista meningarna: 

 

”...återföras till dess stationsplats utan dröjsmål. Under återfärden får bilen 

dock tas i bruk för personbefordran” 

 

 

Mariehamn 22 november 2013 

 

 

 

Ralf-Åke Mattsson                Roland Danielsson                 Seth Jacobson 

                                                                                                      ersättare 

 


