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PRESSMEDDELANDE
Svart övningskörning* ökar påtagligt i Skåneregionen.
(ibland missvisande benämnt ”svart trafikskola”)

Allt fler trafikskolor uppger att trycket hårdnar från en allt aggressivare
svart marknad för övningskörning. I Skåneregionen har detta pågått under
många år, men under senare år har denna brottsliga verksamhet
organiserats och utökats. Flera annonserar numera sina tjänster helt
öppet på sociala medier. Få körkortstagare funderar förmodligen över
riskerna.
- Många av mina kolleger möter dessa människor dagligen på vägarna där det tydligt
framgår att det är någon form av utbildning som pågår. Inga tillstånd finns och pengarna
går rakt i fickan utan att skatt och moms betalas, säjer Robert Hjunstorp, ordförande för
STR-Syd. Det är omöjligt för oss som bedriver verksamhet inom lagens råmärken att
kunna konkurrera med individer som säljer något som ligger långt under halva priset
jämfört med laglig verksamhet.
Fenomenet med svart utbildning/övningskörning har funnits i många år och då främst i
storstadsområdena, men enligt Sveriges Trafikskolor Riksförbund finns det nu i
varierad omfattning i princip över hela landet. Enligt STR så uppger hela 80 % av
STR:s medlemmar att de har skäl att misstänka svart verksamhet på sin ort. I Skåne är
det 40 % som upplever att svart övningskörning förekommer i mycket stor omfattning.
- Vi får allt oftare samtal från människor som ovetandes betalat för svart
övningskörning och som sen är både arga och besvikna då de kunskaper som man
betalat för inte räcker långt vid ett förarprov, berättar Berit Johansson,
förbundsordförande för STR. Dels förstår man inte att man är helt rättslös när man
köper en svart tjänst, dels förstår man inte att man utsätter sig för stora risker i och med
att annan brottslighet kan vara kopplad till den svarta verksamheten. Det finns även
berättelser om fordonsskador som skett under denna ”utbildning” där kunden fått betala
hela reparationen.
-Vi hoppas att något kan göras och att denna verksamhet kan beivras, fortsätter Robert
Hjunstorp. Det känns så hopplöst när vi på trafikskolorna får kunder som har en historia
där man köpt svart övningskörning, har ett antal underkända förarprov bakom sig och är
tiotusentals kronor fattigare.
– Vi vill och hoppas att myndigheterna på allvar tar tag i problemet med svart
övningskörning så att vi får ett slut på den här verksamheten, avslutar Robert Hjunstorp.
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Sveriges Trafikskolors Riksförbund har drygt 600 trafikskolor som medlemmar vilka utgör ca 80 %
av landets trafikskolor. Dessa skolor sysselsätter drygt 2000 trafiklärare, specialiserade på
utbildning av förare av bil, buss, lastbil och tvåhjulingar samt trafiksäker och miljövänlig körning.
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