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Skolskjutspriser för läsåret 1989/90
Transportrådet fastställer den taxa som får tillämpas för taxitransporter. Taxan är en
del av det regelverk som reglerar taxibranschen.
Svenska Taxiförbundet och Kommunförbundet har en överenskommelse om att göra
en omräkning av taxitaxan till km- ersättning. Omräkningen bygger på vissa
antaganden och genomsnittsvärden om medelhastighet, köruppdragens längd, antal
stopp, tidsåtgång vid i- och urstigning, väntetider vid skola etc. Den framräknade kmersättningen har utgjort underlag för förhandlingar mellan taxis och
Kommunförbundets länsavdelningar eller direkt mellan taxi och kommunerna.
När taxibranschen avregleras den 1 juli 1990 kommer Transportrådet inte längre att
fastställa någon taxa för taxitransporter eftersom det blir en fri prissättning. De flesta
kommuner har antagit ett reglemente för upphandlingar vilket även ska följas vid
upphandling av skolskjutsar. Det är därmed vare sig möjligt eller lämpligt att
omvandla någon taxa till en km- ersättning som vägledning eller rekommendation för
hur kommunerna ska ersätta transportörerna. Kommunerna måste själva eller med
konsulthjälp kunna förhandla sig fram till rimliga ersättningar. För att kommunerna
ska få en vägledning inför förhandlingarna om skolskjutspriser för läsåret 1989/90
kan Kommunförbundet ge följande information.
Taxitaxan höjdes med 9,7 % den 1 augusti 1988. I höjningen ingick en retroaktiv
kompensation på 1,57 % för lönekostnadsökningar som inträffat före den 1 augusti
1988. Dessa 1,57 % ska frånräknas vid kommande höjning av taxan.
Den 23 maj 1989 anhöll Svenska Taxiförbundet om att få höja taxan med 4,1 %. I
Taxiförbundets framställan ingår inte lönekostnadsökningar för taxiförare eftersom
något kollektivavtal om förarlöner från 1 februari 1989 ännu inte har träffats mellan
arbetsmarknadens parter. Så snart ett sådant avtal har träffats avser Taxiförbundet att
återkomma med en framställan om ytterligare höjning av taxitaxan.
Den 15 juni 1989 beslutade transportrådet med anledning av Taxiförbundets
framställan att taxitaxan med omedelbar verkan får höjas med 3,6 %. Nästa
taxehöjning bedöms komma inom några månader och avse de nya löner för taxiförare
som Transportarbetarförbundet och Biltrafikens Arbetsgivarförbund kommer överens
om. Taxitaxan består till knappt 60 % av lönekostnader. Den tidigare nämnda
retroaktiva kompensationen på 1,57 % bör frånräknas vid det här tillfället. Så snart
Transportrådet medger ytterligare höjningar av taxitaxan återkommer vi med
information.
Ytterligare upplysningar och information om taxitaxan och skolskjutspriser kan
lämnas av Janne Rusk, Svenska Kommunförbundet, tfn 08 - 772 45 02.
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