Rimliga väntetider för körkortsprov förväntas i sommar
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Sommaren 2012 var det mycket långa väntetider för körkortsprov hos Trafikverket i stora delar av landet vilket
drabbade ett stort antal elever och kunder på trafikskolor. Rimliga väntetider är en förutsättning för
en effektiv körkortsutbildning för kunderna.

- Vi följer provväntetiderna noggrant och har känt en oro under hela hösten och vintern då köerna för
samtliga behörigheter har varit oroväckande långa på många håll i landet, främst för den nya
behörigheten B96, och det är de fortfarande, menar Berit Johansson, förbundsordförande i
STR. Dessutom drar mc-säsongen snart igång på allvar efter den långa vintern. Det är nu mycket
tillfredsställande att Trafikverket vidtar en mängd åtgärder och tillsätter mer resurser så att
körkortstagare ska få en bra service i sommar. Människor ska t ex inte behöva åka över hela landet för att
få möjlighet att genomföra ett körkortsprov.

- Vi ser med oro på att körkortstagandet minskat. En bidragande orsak till att allt färre, främst ungdomar, tar
körkort är att utbildningen är momsbelagd och att förarutbildningssystemet är relativt ostrukturerat och ineffektivt.
Det senare yttrar sig genom att det är långa väntetider för prov, mycket chansanmälningar till prov och följaktligen
hög underkännandegrad och många onödiga omprov, fortsätter Berit Johansson. Dessutom försvinner en del
elever under processen och tar aldrig körkort, trots att både behov och initial motivation funnits.

- Att körkortstagandet minskar är ett problem, dels naturligtvis för individen då mobiliteten begränsas, men även
för såväl individ och samhälle då möjligheten att få jobb för ungdomar och utlandsfödda reduceras, då det ofta
krävs körkort för instegsjobben på arbetsmarknaden,avslutar Berit Johansson.

För ytterligare information kontakta:
Berit Johansson, förbundsordförande, STR, telefon 0705-95 85 23
Michael Axelsson, vice förbundsordförande, telefon 0733-36 66 81
Christer Wickman, förbundssekreterare, telefon 073-6204912

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.

