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MITT
I TRAFIKEN
En kunskapstidning om trafiksäkerhet

Mitt i Trafiken ute nu!

I nummer 2 2016 kan du bland annat läsa om:
Svart verksamhet som affärsidé
Mitt i trafiken har besökt Karlskoga, en av de orter där polis och Ekobrottsmyndighet
under våren gjort tillslag mot misstänkt svart övningskörningsverksamhet. Tidningen
har intervjuat en av de misstänkta, vars verksamhet fått Starta-eget-bidrag från
Arbetsförmedlingen. Dessutom har Mitt i trafiken undersökt antalet hot mot förarprövare.
Klirr i kassan hos Förarprov
Trafikverket Förarprov gick med 55 miljoner i överskott förra året. Detta trots att Förarprov
är en egen resultatenhet som inte får göra vinst. Kristina Hagberg som är chef för
Förarprov förklarar situationen med att enheten kan gå med vinst enskilda år men ska
göra nollresultat över en tioårsperiod.
Rekordlångt straff för vansinneskörning
Det blev ett rekordlångt straff – fyra års fängelse – för den man som påverkad av både
alkohol och narkotika i februari körde ihjäl en kvinna i Linköping. Straffet är det längsta 
hittills för ett brott begånget under liknande omständigheter. Rätten har i det aktuella
fallet gjort en bedömning som närmar sig straffet för dråp.
Inget körkort trots 42 körprov
Inom knappt två års tid har en man gjort 42 körprov utan att bli godkänd. Trafikläraren
Niklas Flodberg på Ljusdals trafikskola övningskörde med mannen inför hans 39:e prov.
Han konstaterar att mannen, som är trettioårsåldern, inte är problemet. Det är istället
systemet som tillåter så många körprov under så kort tid.

MITT I TRAFIKEN – en kunskapstidning om trafiksäkerhet från STR,
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, finns också på webben:
www.mittitrafiken.se. Där kan du förutom nyheter bland annat
läsa artiklar som ”Trafiksäkerhet i historiskt perspektiv” och
”Brüdes barometer ” av trafikforskaren Ulf Brüde.
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