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Tiotusentals
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förarutbildningen i tid
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En kunskapstidning om trafiksäkerhet

Nytt nummer av Mitt i Trafiken ute nu!
I nummer 3 2018 kan du bland annat läsa om:

Fel att använda trafiklärarstuderande som lärare
Brist på trafiklärare kan leda till att trafiklärarstuderande får agera vikarier under
sin praktik. Det innebär att de kan få köra med elever utan egen handledning.
Detta är varken avsikten eller bra för de blivande trafiklärarna, enligt Helén Lind,
som bevakar utbildningsfrågor inom STR.
Fler 18-åringar än på länge
Inom de närmsta åren kommer trycket på landets trafikskolor sannolikt att växa.
Anledningen är att antalet 18-åringar ökar, från dagens dryga 110 000 till runt 130 000.
Om 10 år beräknas det finnas omkring 30 000 fler 18-åringar per år jämfört med i dag,
enligt SCB:s prognoser.
Bussbolag med egen trafikutbildning
Kollektivtrafikföretagen har allt svårare att rekrytera bussförare. Dessutom ser branschen
stora pensionsavgångar framöver. Detta har lett till att flera bussföretag startat egna trafikskolor. Ett av dessa är Keolis i Stockholm som hittills har utbildat 171 bussförare, varav man
anställt alla utom fyra.
Uppmärksammat rättsfall överklagat
Domen mot den 55-åring som dömts för grovt bokföringsbrott i omfattande illegal
trafikskoleliknande verksamhet har överklagats. Åklagaren vill se en straffskärpning
och försvaret att mannen i första hand frias, i andra hand döms till ett icke frihetsberövande
straff. Överklagan betyder att det blir ny rättegång vid hovrätten i Göteborg.
Förhandlingar inleds troligen i november.
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MITT I TRAFIKEN – en kunskapstidning om trafiksäkerhet från STR,
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