Pressmeddelande • 21 juni 2018

MITT
I TRAFIKEN
En kunskapstidning om trafiksäkerhet

Nytt nummer av Mitt i Trafiken ute nu!
I nummer 2 2018 kan du bland annat läsa om:

Fängelse för mannen som bedrivit omfattande illegal körverksamhet i Värmland
Det blev 18 månaders fängelse för den man som under många år bedrivit en illegal
övningskörningsverksamhet i framför allt Karlskoga och Karlstad. STR:s ordförande
Berit Johansson säger att det är en lättnad att mannen blev fälld. Ändå är känslan
något kluven, för det är inte brott mot trafikskolelagen som mannen döms för.
Domen handlar uteslutande om de grova bokföringsbrott mannen begått.
Trafikskolelagen är tandlös och borde skärpas, menar hon.
Mängdträning i otydligt lagrum
I Robertsfors i Västerbotten finns Ideella körkortsföreningen som mängdtränar person
bilskörning med människor som inte har någon att mängdträna med. Men Transport
styrelsen menar att verksamheten är tillståndspliktig. Ideella körkortsföreningen polis
anmälde sig själv för att få klarhet i om de gör något olagligt eller inte. Polisen lade ner
anmälan kort därefter. ”Vi har fått grönt ljus”, konstaterar föreningen. Förvaltningsrätten
prövar inte heller frågan eftersom det var Transportstyrelsen som skickade in en överklagan
å föreningens vägnar – utan att föreningen ville överklaga den skrivelse som Transportstyrelsen kommit med.
Intervju med infrastrukturminister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth hoppas och tror att den översyn av förarutbildningen som han tagit
initiativ till ska leda till önskade förändringar. Att provresultaten försämras från år till år
har inte undgått honom. De långa köerna till prov är oacceptabla och kräver handling,
både på längre och kortare sikt, säger han till Mitt i Trafiken, som träffat honom på
näringsdepartementet i Stockholm.
Toppbetyg till trafiklärare
Väldigt många körkortselever är oerhört nöjda med sina trafiklärare. Det framgår av
de u
 tvärderingar som många trafikskolor numera regelbundet gör för att mäta det
som kallas NKI, nöjd-kund-index. På en skala från 0 till 100 får trafiklärarna betyget 90.
Det finns all anledning för yrkesgruppen att känna sig stolt,
säger STR:s förbundssekreterare Christer Wickman.
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