Stockholm den 1 september 2010

PRESSMEDDELANDE

Premiär för ny fortbildning för yrkesförare på Gillinge
Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) genomför denna vecka en så kallad
”pilotutbildning” på Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge. Det innebär premiär
för STR:s upplägg och kursinnehåll i ”skarpt läge” med yrkesförare. Detta ska sedan
noga utvärderas.
Åtta yrkesförare (både lastbilsförare och bussförare) deltar på Gillinge denna vecka och
genomgår därmed fem delkurser. Dessa delkurser tar bland annat upp lagar och regler,
bränsleoptimerad körning, ergonomi och hälsa.
STR driver projektet STR YKB (www.strykb.se) för vilket man har för avsikt att arbeta
fram en organisation kring fortbildning enligt lagen om yrkesförarkompetens. Lagen är
baserad på ett EU-direktiv. Denna lag trädde i kraft 2008 och innebär att alla
yrkesförare ska fortbilda sig 35 timmar inom en femårsperiod. Målet är bland annat att
höja lastbils- och bussförarnas status, öka trafiksäkerheten och minska den negativa
miljöpåverkan.
Trots att lagen har några år på nacken är det ännu inte många yrkesförare som har
genomfört fortbildning. STR YKB:s utbildare över hela landet kommer att erbjuda
fortbildningskurser. Kurserna kan genomföras på lämplig plats för åkeriet vid fem
enskilda tillfällen i valfri ordning eller alla fem dagar i följd.
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Vi vill kunna erbjuda utbildning till yrkesförarna som har en direkt koppling till
yrkesförarnas vardag, säger Michael Axelsson. Det är meningen att förarna ska
få viktig kunskap och företagen ska ha en framtida nytta av att utbilda sina
förare. Rätt planering av utbildningen kan resultera i bättre och kunnigare
personal och även i lönsamhet, men företaget måste ha en plan och ett effektivt
uppföljningssystem.

För ytterligare information kontakta:
Michael Axelsson, vice förbundsordförande, STR, 0733-36 66 81
Hans Löfgren, VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB, 0708-86 69 47
Sveriges Trafikskolors Riksförbund har 630 trafikskolor som medlemmar. Dessa skolor
sysselsätter drygt 2000 trafiklärare, specialiserade på utbildning av förare av bil, buss, lastbil och
tvåhjulingar samt trafiksäker och miljövänlig körning. Förbundet har en rikstäckande
reklamationsgaranti för alla STR-elever.
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