Mottagen e-post från Transportstyrelsen 200928.
Hej,

Tack för ert brev!

Ni tar bland annat upp frågeställningar kring vad som händer när ett åkeri får problem med
skatteinbetalningar, och vilka konsekvenser det kan medföra för den trafikansvariga.

När vi på Transportstyrelsen utövar tillsyn behöver vi följa gällande regelverk på området. Det
innebär att vi bland annat har att pröva om den trafikansvariga, och övriga prövade personer,
uppfyller de krav på gott anseende som finns. Ett av de kraven handlar om att vi ska beakta viljan
och förmågan att fullgöra skyldigheter mot det allmänna. Det ingår i den trafikansvarigas, såväl som
det kan ingå i andra prövade personers, ansvar att företaget fullgör de skyldigheterna. Om så inte
har skett förlorar den trafikansvariga sitt goda anseende och då ska vi också förklara den personen
olämplig att leda företagets verksamhet. Vi ska även bestämma en tid för hur länge personen är
olämplig att bedriva yrkesmässig trafik, lägst tre år och högst fem år.

Med detta sagt har vi också en skyldighet att pröva varje enskilt fall för att se till att vi inte vidtar
åtgärder som inte står i proportion till de brister som har uppmärksammats. Den som berörs har
alltid rätt att yttra sig till oss om de faktiska omständigheterna. Det innebär, i de här aktuella fallen,
att vi har möjlighet att ta hänsyn till hur och när skulden har uppnåtts. Som exempel kan vi nämna
att i den Covid-19 situation som nu pågår tar vi särskild hänsyn till om skulden har uppstått till följd
av pandemin.

Ni har också ställt frågan om vi är beredda att verka för förändringar. Vi har i svar till er den 10
januari i år nämnt att vi kontinuerligt arbetar för förändring och förbättring i åkeribranschen
tillsammans med andra aktörer på området. Det pågår bland annat ett arbete under benämningen
"Policygruppen för en sund åkerinäring". I detta arbete ingår Skatteverket, Transportstyrelsen,
Polisen, Arbetsmiljöverket, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och
Transportarbetarförbundet.

Vi vill även betona att vi har dialog på olika nivåer med såväl branscher som andra myndigheter,
både nationellt och internationellt, i syfte att utveckla och förbättra det arbete som ingår i vårt
uppdrag som myndighet, men även för att utveckla och hitta ännu bättre former för den samverkan
som är nödvändig för vårt uppdrag.

Med vänlig hälsning
Emma Norlander
Områdesansvarig gods
Sektionschef gods och buss
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