
     
 

Uppställningsplatser för taxi 

Den 7/1 avvisades de taxibilar från den plats vid Centralstationen som de sedan en tid använt sig av i 

väntan på kunder. Åtgärden ombesörjdes av personal från Tekniska förvaltningen.  Taxibilarna 

hänvisades till den angöringsplats som är avsedd för privatbilar som ska hämta och lämna passagerare. 

Denna angöringsficka har en tidsbegränsning på 15 minuter. Enligt uppgift i media menar Tekniska 

Förvaltningen att det inte är kommunens ansvar att ombesörja uppställningsplatser för taxi.  

Taxi är en viktig del av trafikförsörjningen och ofta en förutsättning för att hela resan från dörr till dörr 

ska fungera för den som inte kör egen bil. Att taxi ska betraktas som en del av kollektivtrafiken slogs fast 

redan 1998 av dåvarande Vägverket i publikationen Nationellt kollektivprogram på väg. Här står bl.a. 

"Taxiföretagens roll inom kollektivtrafikenområdet är att bedriva trafik som en komplettering till eller del 

i den ordinarie kollektivtrafiken". Det torde således vara en självklarhet för kommunen att medverka till 

att taxi har goda förutsättningar att verka. En väsentlig del i detta är möjligheten till uppställningsplatser 

på centrala och av presumtiva kunder frekventerade platser. En av flera sådana platser är 

Centralstationen/Resecentrum. Även vid Södra Torget borde det vara naturligt med en taxificka för att 

underlätta tillgängligheten.  Det är viktigt att dessa lösningar sker i samverkan med företrädare från  

taxiföretag som verkar i Borås.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämndens ordförande Jan 

Idehed 

1. Delar Jan Idehed uppfattningen att taxi är en del av kollektivtrafiken? 

2. Menar Du att kommunen bör medverka till att skapa goda förutsättningar för taxi att finnas tillgänglig 

i anslutning till knutpunkter för linjebunden kollektivtrafik? 

3. Kommer Tekniska nämnden att skyndsamt och i dialog med taxiföretagen ombesörja en lösning som 

säkerställer att taxi får möjlighet att finnas tillgänglig vid Centralstationen? 

4. Kommer Tekniska nämnden att ta initiativ till ett samråd med företrädare för taxiföretagen för att 

inventera ytterligare platser där taxi bör finnas till gagn för allmänheten? 
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