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Foto:
Nobina

Ulrika Lundqvist, Camp Koala Consulting AB
Mars 2019 - kortversion

Fyra förslag för ökat körkortstagande
Ökat körkortstagande grunden för ett fungerande samhälle
Transportföretagen ser ett ökat körkortstagande som vital för transportnäringens – och samhällets –
utveckling och vill öka körkortstagandet i Sverige genom följande fyra förslag:

1. Nuvarande körkortsutbildning utvecklas och erbjuds som en del av
reguljär gymnasial utbildning och inom vuxenutbildningen.

2. Öka ungdomars kunskap om körkortets betydelse för framtida yrkesliv
genom riktad kommunikation och vägledning inom skolans uppdrag.

3. Individers möjlighet till finansiering av sin körkortsutbildning med lån från
CSN utökas till att inkludera C- och D- behörighet.

4. CSN:s körkortslån breddas till en större målgrupp genom vidgat regelverk
och ökad nivå på lånet så att hela körkortskostnaden täcks. Lånet är i
nuvarande form endast tillgängligt för personer inom en viss
ålderskategori, arbetslösa och har därutöver ett beloppstak.

Transportföretagen föreslår en konstruktiv dialog mellan branschen, berörda myndigheter och politiska
beslutsfattare i syfte att skapa lösningar som långsiktigt bidrar till bättre förutsättningar på
arbetsmarknaden.

Utmaningar
Många yrkesförare saknas
•

Inom bussbranschen behövs
7 300 bussförare anställas
mellan 2018 och 2020, vilket
är en ökning om 74 procent
sedan motsvarande mätning
2016. Till stor del handlar det
om pensionsavgångar – cirka
2 600 förväntas gå i pension
de kommande tre åren och var
fjärde bussförare är idag över
60 år.

•

Inom åkeribranschen behövs 7 000 lastbilsförare
anställas per år och runt 50 000 förare behövs de
närmaste tio åren, vilket beror på följande anledningar:
- högkonjunkturen: handel, tillverkningsindustri
samt bygg- och infrastruktursektorn går på
högvarv. Alla tre är stora köpare av
godstransporter.
- ett strukturellt problem: över lång tid har för få
förare utbildats, vilket i högkonjunktur blir mer
tydligt. I Sverige utbildas mellan 3 000 och 3 500
förare varje år – hälften mot det faktiska behovet.

Konsekvenser
•

En kompetenssatsning för att fler ska kunna ta körkort är en nationell angelägenhet då
bristen på förare inom alla körkortskategorier får omfattande konsekvenser:
- företag har inte möjlighet att utvecklas och bidra till landets tillväxt
- jobbmöjligheter och skatteintäkter försvinner
- begränsningar av gods- och persontransporter påverkar samhällets funktion

Förslag
Utveckla och bredda CSN-lån för körkort
•

Den förra regeringen införde möjligheten till
CSN-lån för att finansiera körkortsutbildningen
för B-körkort, vilket var ett bra första steg. Men
körkortslånet är villkorat med åldersrestriktioner
samt krav på arbetslöshet och anmälan som
arbetssökande. Det försvårar möjligheten för
företag inom transportnäringen att anställa
personal.

•

Vi vill se att kraven på arbetslöshet
och ålder tas bort samt att möjlighet
ska finnas att ta lån även för
körkortsbehörigheterna C och D, att
unga redan på gymnasienivå ska
kunna ta körkortslån och att hela
körkortskostnaden täcks av lånet.

Körkort inom ramen för gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen
•

Ett körkort är en dörröppnare till arbetsmarknaden för unga, inte enbart till transportnäringen utan även till andra branscher och
yrken.

•

Körkortsutbildningen behöver
utvecklas och erbjudas som en del
av reguljär gymnasial utbildning
och inom vuxenutbildningen.

Vad innebär dessa förändringar?
Våra förslag kommer att utbilda fler unga till anställningsbarhet – oavsett bakgrund, förutsättningar
och ekonomiska resurser – och detta kommer att gynna hela transportnäringen och många andra
branscher som är i stort behov av personal. Vinnare på en förändring återfinns bland såväl enskilda
som på företagsnivå och även inom samhället i stort till följd av en bättre matchning på
arbetsmarknaden.
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