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Remissvar – Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande 
för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik 
 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om 
oss på rtp.se.  
 
Många av våra medlemmar lever med en bestående funktionsnedsättning till följd av trafik- 
olycksfalls- eller polioskada. Att kunna anlita färdtjänst eller taxi för att ta sig till arbete, skola 
eller fritidssysselsättning är en viktig pusselbit för att få vardagen att fungera. Även om man 
har egen bil är taxi och färdtjänst ett viktigt komplement för många. 
 
Övergripande  
I vårt yttrande har vi valt att avgränsa oss till föreskriftsförslag 1, kapitel 2, avsnitt säkerhet, 
bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Personskadeförbundet RTP ser positivt på 
att Transportstyrelsens i sitt förslag om krav på vad taxiförare ska kunna tar upp, att bedöma 
riskerna vid på- och avstigningsplatser för passagerare, samt kunskap om fastsättning av 
rullstolar. Vi uppskattar också att utredningen trycker på vikten av bemötande och att ett av 
kraven i förslaget är att taxiförare ska ha förståelse för och respektera olika människors 
förutsättningar och behov. 
 
Synpunkter från Personskadeförbundet RTP  
 
Föreskriftsförslag 1, kapitel 2 
 
Säkerhet  
12 § Taxiförare ska kunna, 1. bedöma riskerna vid på- och avstigningsplatser för 
passagerare. Här vill vi poängtera att detta är särskilt viktigt att tänka på när det handlar om 
en person med en funktionsnedsättning. Särskilt om platsen för på- eller avstigning är hårt 
trafikerad.  
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Bemötande 
16 § Taxiförare ska 2. kunna kommunicera med passagerarna i syfte att tillmötesgå 
passagerarnas behov och önskemål, Här vill vi lägga till vikten av; att lyssna in personens 
behov, att vara ödmjuk och ge personen tid att framföra sina behov och önskemål. Vi ser 
också att det kan finnas behov av språklig kompetens.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 

 
 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP  
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