Landskrona den 29 maj 2018

PRESSMEDDELANDE
Grov brottslighet måste få kännbara straff
Igår kom domen från Värmlands tingsrätt mot den man som varit åtalad för grovt
bokföringsbrott i samband med sin illegala trafikskoleliknande verksamhet. Den åtalade
dömdes till 1,5 års fängelse och näringsförbud i fem år.
-

För oss som bedriver laglig trafikskoleverksamhet kom domen som en halv
seger även om åklagaren yrkat på mer än dubbelt så lång fängelsetid. Vi på STR,
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (f.d. Sveriges Trafikskolors Riksförbund),
är ändå lättade över att den åtalade dömdes, men fallet visar samtidigt att det
finns en stor lucka i lagstiftningen, säger Berit Johansson, förbundsordförande
STR.

Mannen som dömdes vid Värmlands Tingsrätt har tidigare dömts för brott mot lagen
om trafikskolor då han har bedrivit trafikskoleverksamhet utan tillstånd. Denna dom
avskräckte bevisligen inte den åtalade som fortsatt och t.o.m. expanderat sin
verksamhet. Denna gången har åklagaren yrkat på bokföringsbrott då den typen av brott
har en hårdare straffskala som inkluderar fängelsestraff, vilket straffskalan för brott mot
lagen om trafikskolor inte gör. Tyvärr är problemet med svarta trafikskolor inte isolerat
till detta enskilda fall utan finns i stora delar av landet.
-

Gränsen har för länge sedan passerats då det hade räckt med en åtgärd för att
stävja illegal verksamhet av detta slaget. Nu behöver vi en bred genomlysning
där flera åtgärder kan samverka för att hindra och försvåra, säger Berit
Johansson.

-

Jag hoppas att domen får en avskräckande effekt. Men luckorna måste täppas till
i lagstiftningen så att det även blir kännbara straff att bedriva olaglig
trafikskoleliknande verksamhet och vi har framfört flera konkreta förslag,
avlutar Berit Johansson, förbundsordförande STR.

För ytterligare information, kontakta:
Berit Johansson,
Förbundsordförande,
Christer Wickman, Förbundssekreterare

telefon 0705-958523
telefon 0736-204912
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Sveriges Trafikutbildares Riksförbund har bl.a. ca 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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