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Uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets
genomförande i Sverige

Regeringens beslut

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och följa upp
mobilitetspaketets genomförande i Sverige. I uppdraget ingår att beskriva
och analysera hur marknaden för vägtransporter och hur situationen för
berörda förare har utvecklats efter genomförandet. Transportstyrelsen ska
vid behov föreslå förändringar eller kompletteringar till det svenska
genomförandet och i förekommande fall lämna författningsförslag.
Eventuella författningsförslag ska åtföljas av en konsekvensanalys i enlighet
med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning.
Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter
från Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Tillväxtverket, Tullverket och
Åklagarmyndigheten I de fall föreslagna förändringar eller kompletteringar
berör andra myndigheters ansvarsområden ska förslagen vara gemensamt
framtagna av berörda myndigheter. Arbetsmarknadens parter och berörda
branschorganisationer ska involveras i arbetet.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 8 mars 2024. Under tiden fram till
slutredovisningen ska Transportstyrelsen vid behov lämna delredovisningar
till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) med förslag för att
åtgärda eventuella problem eller brister som behöver åtgärdas skyndsamt
som framkommer i samband med uppdragets genomförande.
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Skälen för regeringens beslut

Den 15 juli 2020 antogs tre EU-rättsakter som gäller villkoren för företag
och förare inom vägtransportområdet. Dessa rättsakter, som brukar
benämnas mobilitetspaketet, omfattar ändringar i EU:s förordningar om köroch vilotider och färdskrivare, ändringar i EU:s trafiktillstånds- och
godsförordningar, samt ett direktiv med särskilda regler för utstationering av
förare i vägtransportsektorn och ändringar av kontrolldirektivet. Regeringen
har under 2021 beslutat om förordningsändringar som genomför och
kompletterar mobilitetspaketet. Vidare har regeringen den 17 mars 2022
beslutat propositionen Genomförande av mobilitetspaketet (prop.
2021/22:166).
Sammantaget omfattar mobilitetspaketet en mängd nya krav på berörda
branschaktörer samt utökat ansvar för berörda myndigheter. Mot den
bakgrunden samt med hänsyn till att ordning och reda inom yrkestrafiken är
prioriterat för regeringen är det av stor vikt att följa upp förändringarna som
mobilitetspaketet medför och att eventuella problem kopplade till
genomförandet kan åtgärdas så fort som möjligt.
Transportstyrelsen bör därför, med bistånd från berörda myndigheter, ges i
uppdrag att följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. Eftersom
rättvis konkurrens inom transportbranschen och förbättrade villkor för
berörda förare är centralt för regeringen bör arbetsmarknadens parter och
berörda branschorganisationer involveras i arbetet.
På regeringens vägnar

Tomas Eneroth

Fanny Granskog
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/DÅ och PO
Utrikesdepartementet/HI
Finansdepartementet/BA och SKA
Näringsdepartementet/MK
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Infrastrukturdepartementet/US och RS
Arbetsmiljöverket
Polismyndigheten
Tillväxtverket
Tullverket
Åklagarmyndigheten
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