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Varför vi finns 
 
 
Vad väntar oss i framtiden? 
Hur kommer det att påverka oss som företag? 
Vilka möjligheter till utveckling skapas? 
Vad betyder det för mig? 

Ja, frågorna är många. Men sak är helt säker, vi kan påverka 
framtiden! 
Däremot kan vi inte sitta på läktaren och titta på, vi måste delta, 
tycka till och engagera oss. 

Bara för några få år sedan tycktes ingen bry sig om turistbussens 
utmaningar. Det mesta rörde sig om kollektivtrafik och tunga 
fordon. Det var då Sveriges Bussresearrangörer (SB) bildades. Nu 
har vi bytt namn till Svenska Turistbussföretagen och kör vidare in i 
framtiden, häng med oss! 

Vi har jobbat aktivt tillsammans med våra systerorganisationer runt 
om i Europa och gemensamt har vi fått till flera punkter som 
underlättar för dig som researrangör eller turistbussbolag. 

Bland annat har vi: 

• Underlättat accessen till städer i Tyskland 

• Arbetat för resegaranti via billigare försäkring 

• Möjlighet att ställa in resan om Du har för få passagerare 

• Med våra intyg kan varje förare köra tryggt runt om i Europa 

• Du kan köra 100 km/tim i Danmark utan märke efter att 
staten förlorade i dansk domstol angående detta. 

• Svenska turistbussar kan hämta passagerare i norska 
hamnar och flygplatser. 

• Svenska turistbussar kan hämta på Kastrup flygplats. 

• Myndigheterna visste inte skillnaden mellan en turistbuss 
och buss eller lastbil. 

 

Inför framtiden har vi många utmaningar kvar för att göra 
Turistbussbranschen ännu mer attraktiv och öka lönsamheten. 
Vår förening är djupt engagerad i flera frågor. 

Bland annat jobbar vi med lobbying i Bryssel via EACT och 

RDA gällande följande frågor: 

• Hotet mot dieselfordonens framtid. 

• Att 12-dagarsregeln även skall gälla nationellt 

• Slopandet av Waybill 

• Ny utbildning av turistbusschaufförer 

• Att skatt på resa skall ske i landet där resan börjar 

• Illojal skattekonkurrens 

• Förenkla miljözoner i Europa med ett gemensamt regelverk 
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Lite axplock vad vi gjort 2020 
 

 

- Vårt arbete från denna period fram till en än idag 
osäker framtid har inriktats på att stödja branschen i 
dess kamp för överlevnad. 
 

- Bussresebranschen var den första som drabbades, 
genom mer eller mindre näringsförbud, och lär väl bli 
den sista som kommer ur eländet. 

 
- Regering, Riksdag och andra myndigheter liksom 

media har bearbetats oförtröttligt för att försäkra sig 
om branschens fortsatta överlevnad.  
 

- Förslagen har inneburit allt från direkta ekonomiska 
bransch-, avställnings-, omställnings- och 
permitteringsstöd till det senaste - vaccinationsintyg. 
Vi har varit en liten aktör i fight med de större 
drakarna då alla branscher i samhället har drabbats. 
Trots detta ar vi i flera fall fått fram vårt budskap. 
 

- EACT, under året har bl.a. en diskussion om Corona 
stöd och om paketreselagen skett med EU-
Kommissionen. 
 

- Vi har också haft ett aktivt Corona-samarbete med 
våra tyska kollegor. 

- Vi har stöttat ett flertal medlemmar med såväl 
diverse juridiska spörsmål som hjälp med att tolka 
internationella regler och villkor. 
 

- Vi satsar därför bl.a. på att i augusti 2021 arrangera 
en slags ”Kick-Off” genom en Buss- och Resemarknad  
i Lundsbrunn.  
 

- Tillsammans med Tomas Bark arrangerar vi samtidigt 
även den årligen återkommande Bussgolfen. 

 
- Föreningen har varit representerad vid 

Transportstyrelsens olika möten.  
 

- Delegationer från föreningen  uppvaktade 
Näringsminister Baylan i Stockholm och träffade hans 
statssekreterare Emil Högberg hösten 2020 och 
våren  2021.  

 
Artiklar: 
Bohusläningen maj 2020  
DN april & nov. 2020 
6 artiklar icke publicerade varav en resulterade i att 
en medlem blev intervjuad i TV4 
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