Transportstyrelsen
Inges via e-post till:

Datum:

kontakt@transportstyrelsen.se

januari 2022

Ärendenummer hos myndigheten:

TSTRYT 2021/13

Målnummer förvaltningsrätten:

n/a

Klagande:
Namn:
Org.nr:
Adress:
Postadress:
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Ombud:
Jurist Henrik D.A. Broberg
Jur.kand Britta M. Kjellin
Trafikjurist / Indraget Körkort
Telefon:
010 10 10 020
E-post:
korkort@trafikjurist.se

Saken: Taxitrafiktillstånd
Undertecknat ombud

enligt sedan tidigare inlämnad fullmakt, överklagar

härmed Transportstyrelsens meddelade beslut enligt följande:

Yrkande:
yrkar att Förvaltningsrätten, avvaktar med att meddela beslut i frågan om ingripande mot
hans Taxitrafiktillstånd eftersom samma fråga redan ligger inne för prövning

Som grund för yrkandet anförs att Transportstyrelsen sedan tidigare meddelat beslut
(TSTRYT 2021/9

Denna sak ligger inne för domstolsprövning i mål

för bolaget

41-21, Förvaltningsrätten

ännu inte avgjord.
Att anhängiggöra ytterligare ett mål s
anses onödigt.

aktuella ärende upphävs.

följande:

1. Omständigheter
2

1.2 Aktuellt ärende
I överensstämmelse

nu

aktuella ärende (TSTRYT 202

, måste detta yttrande baseras på väsentligen samma

sakomständigheter och grunder.
tillstånd för att bedriva taxiverksamhet för bolaget

I ärendet TSTRYT 2021/9

har Transportstyrelsen meddelat beslut om avslag på

ansökan om taxitrafiktillstånd samt meddelat

1.2 Personliga omständigheter m.m.

enskilt företag, som nu ligger för prövning
om återkallelse av taxitrafiktillstånd och ett aktiebolag som meddelats avslag på ansökan om

taxitrafiktillstånd och som i skrivande stund
Förvaltningsrätten i

i
21.

Det enskilda företaget registrerades

Den
EF.
Av

S
3

S
20.
Sa

han kommer försättas i personlig konkurs.

1.3 Utredningen och grunden för Transportstyrelsens beslut
S
d.
Bolagets företrädare
registrerat fordonen

och

taxitrafiktillstånd för Bolaget.
Genom samtal med Transportstyrelsen missuppfattade
som tillståndshavare.

1.4 Polisanmälan
Transportstyrelsen polisanmälde förfarandet som
Polisen valde emellertid att avsluta förundersökningen, då uppsåt för brottet saknades.
Polisen uttrycker att förfarandet skett av misstag.
Även

Med

4

at.

2. Grunder:
I förevarande
at.

2.1 Rättsliga utgångspunkter
Enligt

är uppfyllda.
Om
elas.

I
en.
Enligt 11 §
beaktas.
Enligt 4 kap. 2 § taxitraf
prövats enligt 2 kap. 6 §

dons
för
tra

ler
5

avses i 2 kap. 7 § framgår att någon av

Av 4 kap. 3 § samma lag följer
anges i 2 §
olämplig att bedriva taxitrafik.
Bolaget
kan aktualiseras.

2.2 Lagmotiv och praxis

Va

mhet.
Dess
7).
Div

t.
Ren

Up

n

mi
Gö
m
d
d

timation kan ske
I förevarand
mål eller stämning.
Avse
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3. Slutanförande, sammanfattning
Efters
mhet.
Till stöd för detta ligger primärt beslutet TSTR
inte längre föreligger.
Att grun
och inte heller att brott kan styrkas.
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Kra

brottslighet.

bedömning.
Att gripa in
en

olämp

Medd
för prövning hos Förvaltningsrätten.
I 5 § tredje stycket förval

Med detta avslutar ombudet sin talan och överlåter ärendet till Förvaltningsrätten för
bedömning i frågan.
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Ombudet hemställer domstolen och myndighet att tillställa honom kommande handlingar digitalt.
Som skäl för detta anförs att det, vid ett flertal tillfällen, försvunnit brev som skickats via reguljärpost från domstol/myndigheter samt att
vissa handlingar inkommit med veckovis eftersläpning. Detta har orsakat problem för såväl ombudet som för huvudmän.
Returhandlingar (delgivningskvitto) kommer återsändas digitalt.
För frågor vänligen kontakta ombudet på telefon eller via e-post.

Medföljande bilagor:
Bilaga

Fullmakt

Bilaga 1
Bilagan avser styrka att

Bilaga 2
Registreringsbevis
Bilagan avser styrka att

EF.

Bilaga 3
Registreringsbevis
Bilagan avser styrka

AB.

Bilaga 4
Ekonomisk korrigering.
Bilagan avser styrka att

Bilaga 5
Polisanmälan.
Bilagan avser

Henrik D.A. Broberg

inte ansett att grund för åtal föreligger.

Britta M. Kjellin
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