Körkortslös vill köra tankbil
Ett tips som kommit Svensk
Åkeritidning tillhanda visar
tydligt vikten av att kontrollera
att behörigheterna verkligen är
i sin ordning. Enligt uppgifter
så har flera västsvenska åkerier
anlitat en person som saknar

körkort.
Mannen utan körkort som
är i övre trettioårsåldern står
skriven i en medelstor tätort
strax norr om Göteborg. Och
tillftilligt har han under senare
år arbetat på flera åkerier.
Enligt uppgifter ska han dessutom vara
gravt synskadad och ha f;irdtjänst.
Det har dock inte hindrat honom från att
vid minst två tillQillen ta förarjobb hos bland
annat ett par större och välkända åkerier i
Västra Götaland. Hos dessa har det dock
handlat om kortare perioder innan det uppdagats att han saknat körkort.
Vid ett tillfiille noterade en ordinarie ftirare
mannens mycket aggressiva körstil, med en
del tillbud till fo!d. Några polisanmälningar
ska inte ha gjorts från åkeriernas sida, troligen
då de insett sitt misstag att inte kontrollera
mannens behörigheter innan de släppte in
honom i hytten.
Mannen som också synts i bussftiraruniform är välkänd ftir att ha talets gåva. På sin
meritlista har han dessutom flera tingsrättsdomar for grolt bedrägeri, urkundsforfalskning, olovlig körning, brott mot knivlagen och
snatteri.
Senaste uppgiften är att mannen under
slutet av april i år genomgick en ADRutbildning i Göteborg ftir styckegods, tank
och explosiva ämnen, arrangerad av ett
utbildningsbolag i Malmö.
Att en körkortslös framftir ett fordon är i
sig oroväckande men att en synskadad framftir

en tankbil är ett än värre scenario.
Mannen har redan tidigare gjort
ett ftirsökt att börja köra tankbil.
Via ett bemanningsftiretag sändes

mannen i oktober i fol till Gran
Taralrud AB i Nacka.
- Han var ute på upplärning
i ett par dagar, berättar Andreas
Bodhagen, transportchef på Gran
Taralrud i Nacka.
- Han påstod att han hade kört
tankbil tidigare vilket snart uppdagades att så inte var fallet. De
fiirare han åkte med ringde och sa att
det inte stämde, fortsätter Andreas Bodhagen.
Bodhagen berättar om ftirfalskade intyg och
att den körkortslöse ftiraren dragit en historia
om att han inte hunnit fixa papper på grund av
giftermål med mera.
- Vi fick honom via ett bemanningsföretag
som ska ha kontrollerat alla behörigheter,
berättar Andreas Bodhagen, som nu vill
uppmana branschen till att ändå göra en
extra koll så att allt är i sin ordning. Även om
personalen kommer via bemanningsftiretag.
Gran Täralrud tillkallade polisen och gjorde
en anmdlan om urkundsftirfalskning som just
nu ligger hos åklagaren. Samtidigt pågår också
en tvist mot bemanningsftiretaget.
Det senaste om mannen, ftirutom att han
genomgått ADR-utbildning, är att han i maj
också ansökt om körkortstillstånd. Med tanke
på brottsregistret råder tvivel om att något tillstånd kommer ges av Transportstyrelsen men
avsaknad av körkort har ju uppenbarligen inte
hindrat från körning vid tidigare tillf;illen.
Det man kan göra som personalansvarig är
att alltid kontrollera behörigheterna hos både
nyanställda och inhy'd personal, och även ta
ftir vana att med jämna mellanrum kontrollera

körkorten hos ordinarie forare.
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