
 

 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Höstterminen, 2004 
Moment 4 
Fördjupningsarbete

Rapport nr. 113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMADIT 
Samverkan mot alkohol och droger i trafiken  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Markus Olausson 



SMADIT 
Markus Olausson 

2004-12-19 

 

II 

 

Sammanfattning 

Rattfylleriet är ett stort samhällsproblem, med uppskattningsvis ca 14.000 

påverkade förare i trafiken varje dag, därför kändes det meningsfullt att studera 

åtgärderna emot det. 

 

Syftet med denna studie är att studera två olika rattfylleriprojekt i landet, 

SMADIT samt trafiknykter Kronoberg. Skellefteåmodellen som varit inspiratör 

till projekten kommer att beskrivas under bakgrund. Undersökningen syftar till att 

undersöka effekterna av de olika projekten.  

 

I metodkapitlet tas upp svårigheterna med att få fram tillförlitliga 

statistikuppgifter på rattfylleriets omfattning och vad det får för effekter. 

 

Resultatet av studien visar att man ännu inte kan dra några långtgående slutsatser 

av hur projekten påverkar vare sig de anmälda rattfylleribrotten eller vad de har 

för inverkan på återfallen i brott. Men man kan ändå se många positiva effekter, i 

form av motivation hos enskilda poliser samt ”bonuseffekten”  att man upptäcker 

missbrukare/kriminella långt innan de hade dykt upp hos vården/polisen annars. 



SMADIT 
Markus Olausson 

2004-12-19 

 

III 
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Be Beroendeenhet 
Brå Brottsförebyggande rådet 
Bv Beroendevården  
KC Kommunikations central  
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VTI Väg och transportforskningsinstitutet 
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1  Inledning 

 
Den anmälda rattfylleribrottsligheten har efter att ha minskat under hela 1900-

talet under tiden 2001-2003 ökat och den preliminära statistiken pekar på att det 

kommer att fortsätta öka under 2004 också. Troliga orsaker till detta är 

tillkomsten av lagstiftning för drograttfylleri och polisens förfinade metoder för 

övervakning, bl.a. ökad tillämpning av riktade kontroller.  Hela ökningen kan 

dock inte förklaras av detta, en faktisk ökning av rattfylleribrottsligheten är 

trolig. Alkoholkonsumtionen i Sverige ökar markant och det finns ett samband 

mellan ökad alkoholkonsumtion och antalet rattfylleribrott. År 2001 var den 

totala alkoholkonsumtionen 9,1 liter per person över 15 år och under år 2003 

ökade den till 10,3 liter (Leifman och Gustafsson, 2003). 

 

Trafikolyckor skapar inte bara ett stort mänskligt lidande utan utgör också en 

mycket stor kostnad för samhället. År 2003 visade en svensk undersökning att i 

singelolyckorna med dödlig utgång är närmare hälften av förarna påverkade av 

alkohol eller andra droger (Vägverket, 2004).  

 

Att rattfylleriet är ett stort samhällsproblem är inget problem att konstatera trots 

att man inte kan kartlägga dess exakta omfattning pga. ett stort mörkertal. Att 

beräkna rattfylleriets omfattning är både svårt och resurskrävande jämfört med 

andra trafikbrott. Ett annat mindre resurskrävande sätt att mäta rattfylleriet är 

med en så kallad självrapporterande studie i form av enkäter och/eller 

intervjuer. Detta medför dock vissa problem och tänkbara felkällor som 

kommer belysas vidare i metod delen. 

 

SMADIT samt Trafiknykter Kronoberg är metoder för att bl.a. försöka minska 

återfallen i Rattfylleri. Denna rapport kommer att beskriva vad de olika 

projekten innebär och även visa på vad projekten har gett för effekter på 

rattfylleribrotten, drograttfylleribrotten samt återfallen i dessa. 
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1.1  Bakgrund 
Lagen 

Lagstiftningen innebär att den som kör ett motordrivet fordon med en 

alkoholkoncentration i blodet på minst 0,2 promille eller 0,1 milligram per liter 

luft i utandningsluften skall dömas till rattfylleri Vid grovt rattfylleri går 

gränsen vid 1,0 promille i blodet respektive 0,5 milligram per liter luft. Straffet 

är böter eller fängelse. (Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).  

 

Försök har visat att risken för olyckor ökar redan vid en alkoholkoncentration 

på 0,2-0,3 promille i blodet. Alkoholförtäring försämrar syn-, reaktion- och 

koordinationsförmågan, som påverkar föraren negativt. (Vägverket, 2004)  

 

Var femte bilist som var inblandad i en trafikolycka med dödlig utgång i 

Stockholms län 2003 var alkohol- eller drogpåverkad. De som ertappas rattfulla 

är antingen alkoholberoende, alkoholmissbrukare eller någon som enstaka 

gånger kör med alkohol i kroppen och kan därför också klassas som personer 

med missbruksproblem (Vägverket 2004). 

1.1.1  Skelleftemodellen 
Inspiratör till SMADIT har ett liknande projekt, vid namn Skelleftemodellen 

varit. Utmärkande för Skelleftemodellen är ett nära samarbete mellan polisen, 

sjukvården och socialtjänsten. Detta i syfte att tillsammans, erbjuda behandling 

till missbrukarna för att på så sätt minska antalet återfall. Polisen har som rutin 

att alla rattfyllerister som det skall tas blodprov på förs till Beroendeenheten vid 

Psykiatriska kliniken i Skellefteå för provstagning. Efter provtagningen bereds 

det möjlighet för den misstänkte att ingå i ett inledande samtal med 

sjuksköterska eller läkare om sina alkoholvanor och vars han/hon kan vända sig 

för att få hjälp. Vid de tillfällen det ej tas blodprov utan alkoholutandningsprov 

i bevisinstrument istället, erbjuder polisen att skjutsa den misstänkte till 

Beroendeenheten för samtal. De har även rutin att i förhöret med den 

misstänkte lägga viss vikt vid hans/hennes alkoholkonsumtion samt övriga 
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personliga förhållanden. (POO 1998:2 333-A). Modeller liknande 

Skelleftemodellen har införts i över 40 kommuner i landet och Vägverket 

arbetar vidare för att på sikt få en 100 procentig täckning.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att studera hur utfallet har blivit av projekten, 

SMADIT respektive Trafiknykter Kronoberg. Detta för att se om det är bra 

modeller som kan implementeras i övriga landet.  

1.3  Frågeställningar 
• Kan man avläsa hur projekten SMADIT respektive Trafiknykter 

Kronoberg,  påverkat antalet anmälda rattfylleri/drograttfylleri brott? 

• Kan man se någon förändring i antalet återfall i 

rattfylleri/drograttfylleri?  

1.4  Avgränsningar 
Jag kommer att i huvudsak begränsa mig till att studera projekten SMADIT och 

Trafiknykter Kronoberg. Det finns många prövade större och mindre 

rattfylleriprojekt i landet genom åren, men för att begränsa rapporten lite samt 

att försöka höja kvaliteten på det undersökta kommer jag ej att behandla dessa i 

någon större utsträckning. 
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2  Teoretisk bakgrund 

 
Ett centralt inslag är att en stor del av dem som ertappas för rattfylleri har någon 

sorts missbruksproblem och framförallt dem som återfaller i dessa brott. En av 

många metoder för att minska antalet påverkade förare i trafiken kan vara att få 

dessa personer under vård hos beroendeenheterna. Det finns skäl att anta att det 

kan vara effektivt att erbjuda vård redan i samband med ingripandet. Enligt 

studier i samband med bl.a. Skelleftemodellen har framkommit att 

rattfylleristen är som mest mottaglig för vård och hjälpande insatser inom 24 

timmar från händelse till inledande samtal vid beroendeenhet. 

 Nollvisionen 
Målet med trafiksäkerheten i Sverige bygger på Nollvisionen, vilken innebär att 

ingen människa skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Vi är inte där ännu 

och ska vi komma till nollpunkten, så måste samtliga ansvariga myndigheter 

och organisationer samverka för att insatserna skall föra oss närmare det av 

riksdagen uppsatta målet.  

Men det är inte bara myndigheternas/organisationernas ansvar heller. Ytterst så 

är det allas ansvar. Vi måste få till stånd en attitydförändring i hela samhället. 

Alla i vårat samhälle måste få insikt av att alkohol, droger och trafik inte hör 

ihop. Att förändra attityden är inget man gör i en handvändning och det finns 

personer vi aldrig kommer att nå ut till. Därför behöver vi ta hjälp av vissa 

tekniska hjälpmedel bl.a. alkolås, för att föraren inte skall kunna starta sitt 

fordon påverkad.  
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3  Metod och tillvägagångssätt 

Jag började med att söka information hos SMADIT´s projektgrupp samt Polisen 

för att få en bild över hur de olika projekten såg ut. På Vägverket fick jag 

tillgång till SMADIT´s projektarbetsplats på Internet där det fanns mycket 

matnyttig information att hämta. Alla Statistikuppgifter i arbetet är hämtade 

från Vägverket, Brå, och VTI också dessa på Internet. Utöver detta har jag haft 

kontakt med ett antal muntliga källor både hos Polisen, Vägverket och vården. 

Jag hade vid arbetets början ställt upp ett par frågeställningar som jag hoppades 

få svar på under framställandet av arbetet. Eftersom det är ganska nyligt, så sent 

som  från år 1999 och då bara på en ort som projekt av den här typen har 

utarbetats så har jag inte riktigt kunnat få de underlag jag hade behövt för att 

kunna dra alltför långtgående slutsatser angående förändringar åt ena eller andra 

hållet. Min strävan var att få fram bra statistik om rattfylleribrotten för att 

kvalitativt kunna utvärdera effekterna av att jobba enligt SMADIT-modellen.  

3.1  Problem med mätmetoder 
Att det finns som nämnts tidigare, problem med att få bra uppgifter på 

omfattningen av rattfylleriet är ingen hemlighet. Mörkertalet är stort och det 

finns endast uppskattade uppgifter på dess egentliga omfattning. Att lyckas få 

fram bättre statistik är oerhört kostsamt och resurskrävande. Det finns inga 

automatiska mätmetoder för att mäta antalet rattfyllor. Varje fordon måste 

därför stoppas av polis för att man skall kunna kontrollera detta, till skillnad 

mot exempelvis hastighetsöverträdelser där det går att mäta automatiskt eller 

med hjälp av observatörer utan att stoppa fordonen.  

3.2  Självrapporterande studier 
Ett annat alternativ som nämnts tidigare är de så kallade självrapporterande 

studierna. De går ut på att man på olika sätt väljer ut en målgrupp för intervjuer 

och/eller enkätundersökningar för att på detta sätt få en bild av rattfylleriet. 

Man kan på detta sätt tex slumpmässigt välja ut en grupp genom 

folkbokföringsregistret eller körkortsregistret. Man kan då undvika en felkälla 

som urvalsproblemet vid trafikkontroller. Det finns dock andra felkällor som 

kan bidra till en missvisande statistik. En felkälla kan tex vara att personerna i 

undersökningen inte svarar sanningsenligt på frågorna om deras relation till 
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alkohol och trafik utan istället svarar på ett sätt som är mera socialt accepterat 

och önskvärt.  

4  SMADIT projektet 

 
I Stockholms län startade hösten 2003 ett samarbete mellan Vägverket, 

Polismyndigheten, Landstinget, Kommunförbundet, Kriminalvården och 

Länsstyrelsen. Syftet är att få till stånd ett fungerande samarbete dessa organ 

sinsemellan. Detta för att kunna erbjuda alkohol- och drogpåverkade förare 

hjälp och samtal med beroendevården snabbare. Målet är att en 

berusad/drogpåverkad förare skall komma i kontakt med beroendevården inom 

24 timmar. Tidigare kunskap bland annat från projektet i Skellefteå år 1999, har 

visat att den som ertappas påverkad bakom ratten är mer mottaglig för hjälp om 

erbjudandet kommer så fort som möjligt efter händelsen.  

 

Gången för insatserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet har startats i tre etapper; Västerort i september 2003, City i november 

2003 och Norrort i januari 2004. Försöksverksamheten kommer att pågå till och 

med 2005, då det kommer att utvärderas och eventuellt implementeras i 

samtliga polismästardistrikt i Stockholm. (SMADIT) 

• I samband med ertappande får personen 
erbjudande om samtal med 
beroendevården. 

• Polisen tar kontakt med 
beroendevården och socialtjänsten. 

• Beroendevården tar kontakt med 
personen inom 24timmar. 

• Vid den första kontakten med BV 
diskuteras behov av kontakt och 
rehabilitering. 

• Socialtjänsten engageras i 
rehabiliteringen. 

• Kriminalvården föreslår 
påföljdsalternativ med grund av de 
rehabiliteringsplaner som påbörjats. 
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4.1 Målet med projektet 
Målet är som tidigare nämnts att minska antalet påverkade förare i 

stockholmstrafiken genom att försöka reducera antalet återfall. Detta genom att 

skapa samverkan mellan de olika samhällsorganen och på så sätt öka 

möjligheten för de påverkade förarna som är alkohol- eller drogberoende att ta 

itu med sina problem. 

4.2 Tidigare rutiner 
Polisen får kontakt med en fordonsförare som misstänks vara drog- eller 

alkoholpåverkad vid tex en trafikkontroll. Den misstänkte får blåsa i ett så 

kallat sållningsinstrument. Visar testet negativt för alkohol släpps personen. 

Undersökningar visar att den som är påverkad men inte når upp till gränsvärdet, 

återkommer enligt statistiken som återfallsförbrytare i 60% av fallen. 

(SMADIT). 

Rutinerna vid ett positivt test, är att personen medtas för ett bevisprov. I 

normalfallet till ett utandningsprov, där man fastställer alkoholkoncentrationen i 

utandningsluften. Visar detta prov en koncentration under 0,1 mg/L 

utandningsluft så släpps personen. Vägrar den misstänkte blåsa eller inte klarar 

av det pga berusning eller annat tillstånd, tas personen med till 

blodprovstagning istället.  

Normalgraden av rattfylleri är inte häktningsgrundande. Efter provtagningen 

släpps personen och kan i praktiken gå ut och fortsätta framföra fordon.  

Förändring av lagstiftning 

Trafikbrottslagens 7§ samt polislagen kommer att ändras och träda i kraft 1 

Januari 2005. Det nya lydelsen skall göra det lättare att omhänderta bilnycklar 

men även fordon från Rattfylleristerna (Se bilaga ett och två). 

4.3 Förbättringar i och med SMADIT 
De nya rutinerna i och med försöksprojektet är att informera den misstänkte om 

de vårdalternativ som finns och man erbjuder sig även att skjutsa personen till 

antingen Maria beroendecentrum eller Beroendecentrum Sthlm, om denne går 

med på det. Studier från bl.a. Skellefteå visar att den misstänkte är som mest 
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mottaglig för hjälp inom 24 timmar från händelsen. I sin tur hindrar det även 

personen från att fortsätta med den brottsliga gärningen. Man har också prövat 

med att ibland ha med sig personal från beroendevården ute på kontrollplatser 

dels för att de ska få kännedom om Polisens arbete men man har också sett att 

poliserna har mycket att lära sig om beroendevårdens kunskaper i bl.a. 

kroppsspråk och att kunna ”läsa” misstänkta (Malmqvist Ulf, samtal 041124). 

4.4 Positiva effekter 
Ulf Malmqvist, Polisen Stockholm menar att man med detta arbetssätt fångar 

upp en för polisen intressant målgrupp mycket tidigare. Färsk statistik visar att 

över 60% av de som kör påverkade redan finns i polisens register sedan 

tidigare. De flesta som kör påverkade har således ingen motivation att följa 

samhällets regler i övrigt heller. En positiv effekt är att man kan fånga upp 

dessa personer ca 7-10 år tidigare än med det gamla arbetssättet, vilket gör att 

man kan sätta in insatser på ett mycket tidigare stadium, när det är lättare att nå 

resultat. Malmqvist menar också att man har sett en hög motivationsfaktor hos 

många poliser i yttre tjänst, eftersom man nu kan erbjuda vård åt 

rattfylleristerna istället för att bara skicka ut dem på gatan igen.  Jan Evelius, 

beroendevården SLL ser också positivt på projektet, säger att man även där når 

sina klienter flera år tidigare än de annars skulle dyka upp i vården. Eftersom 

missbruk tenderar att gå långt till men för den enskilde innan man själv 

upplever att problematiken överträffar sjukdomsvinsterna är enligt honom 

vinsterna stora. Han upplever att motivationsfaktorn även inom vården är hög 

och tycker det är bra att vården får vara med och påverka återfallen i 

rattfylleriet. Enligt statistik från år 1998 återfaller ca 7% i rattfylleri inom ett år 

och ca 15% inom tre år, samt att man vet att mörkertalet är stort.  

4.5 Problemen 
Projektet har enligt bl.a. Malmqvist och Evelius medfört många positiva 

effekter, men det finns fortfarande saker att arbeta vidare med. Enligt 

Malmqvist, har man i de tre försöksdistrikten utbildat all personal i yttre tjänst i 

det nya arbetssättet. Teoretiskt sett finns det alltså drygt 700 poliser som skulle 

kunna jobba efter metoden. Ett problem är att projektet inte når ut till alla 

”kunder”. Det har dock tillkommit nya kollegor som ännu inte fått utbildningen, 

samt att vissa poliser inte är överens om att det är det bästa arbetssättet.  En del 
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poliser upplever också att det har blivit ett extra arbetsmoment och kanske 

därför drar sig för att tillämpa det nya arbetssättet. Ett annat problem man har 

uppmärksammat är transportproblematiken, dvs. att transportera rattfylleristerna 

till Beroendeenheterna. Jobbet skall ej anses som slutfört förrän personen är 

avlämnad till personal på beroendeenheterna, trots stöd från ledningen att det 

skall prioriteras så faller det i vissa fall ändå. En möjlig orsak är att det är långa 

transportsträckor från vissa områden, samt att KC stressar på patrullerna med 

nya jobb. Man arbetar dock med att utreda problematiken för att kunna sätta in 

åtgärder. En färsk studie visar också att taktiken, utrustningen, fordonen, och 

rutinerna är moment som i stort fungerar bra, men det största problemet som 

gör att Polisen inte når ut till rattfylleristerna i den utsträckning man vill uppnå 

är kroppsspråket. Man kan inte förmedla eller ”sälja” en behandling till en 

rattfyllerist verbalt om ens kroppsspråk visar att det inte är så noga och att man 

inte bryr sig.  

 

Vården tycker, enligt Evelius uppfattning, att projektet är mycket bra i stort, 

men att hindren som de ser är den mänskliga faktorn i form av att medarbetare 

på alla nyckelstationer inte ser till att SMADIT fungerar fullt ut. Evelius 

nämner problem som, poliser vilka ej erbjuder vård och delger informationen 

till klienterna, transportproblemet, vården som inte skickar fax till rätt instanser 

så att klienterna inte får erbjudande om kontakt, samt Socialtjänsten som inte 

ligger i och skapar kontakt från sin sida. Han anser dock att det troligen är 

inkörningsproblem och att det borde gå att lösa detta.  

4.6 Framtiden 
Region Stockholm 

SMADIT-projektet har, enligt Malmqvist, kommit att bli väl förankrat i de tre 

försöksdistrikten. Han påstår sig ha sett att motivationsnivån hos många 

inblandade har höjts väsentligt och att metoden fungerar som önskat. Det finns 

fortfarande rutiner att utveckla vidare, men beslut kommer att tas i SMADITs 

styrgrupp under december 2004, om projektet kommer att implementeras i 

resten av Stockholms län samt Gotland. Annica Slätis projektledare, Vägverket 
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Stockholm, tror att det lutar åt att styrgruppen kommer att rösta igenom ett 

införande. Det beräknas i så fall ske under hösten 2005 samt våren 2006.  

Nationellt 

Som det nu ser ut, är det ca 40 kommuner som arbetar efter modeller liknande 

Skelleftemodellen eller SMADIT. Ytterligare 20 kommuner är på väg att införa 

eller har infört liknande arbetssätt. VV arbetar för att på sikt få 100%-ig 

täckning över landets kommuner, och har satt ett mål att det skall vara klart 

under år 2006. 

5  Trafiknykter Kronoberg 

 
Trafiknykter Kronoberg är ett annat försöksprojekt som omfattar Växjö-

området och påbörjades i september 2002 och skall pågå till september 2005. 

Trafiknykter Kronoberg bygger på samma grundtanke som Skelleftemodellen 

och SMADIT. Modellen bygger på ett nära samarbete mellan polis, 

beroendeenhet och socialtjänst. När polisen tagit någon för rattfylleri erbjuds 

personen redan samma dag skjuts till beroendeenhet för en första frivillig 

samtalskontakt.  

Projektet är ett samarbete mellan Vägverket Region sydost, Polismyndigheten i 

Kronobergs Län och Landstinget Kronoberg, Vuxenpsykiatrins missbruks- och 

beroendeenheten, S:t Sigfrids Sjukhus. 
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6  Resultat 

6.1 SMADIT 
 Av de 358 personer som ertappade för rattfylleri under tredje kvartalet 2004 i 

de tre försöksdistrikten, var 187 personer, dvs. 52 %, boende i Stockholms län 

och därför möjliga SMADIT ”kunder”. 93 personer (49 %) blev ej erbjudna 

kontakt, bl.a. därför att vissa poliser ej informerat om vård möjligheterna. Av 

resterande 94 personer var 46 % positiva till kontakt med beroendevården 

medan 54 % var negativa till kontakt. Beroendevården hade kontakt med 68 

personer. Av dessa gick 19 personer till vidare åtgärder, vilket motsvarar de 

dryga 10 % som också är målet (se diagram nedan) (SMADIT). 

358

187

43 51
68

19

0

50

100

150

200

250

300

350

400

SMADIT 3:e kvartalet 2004

Antal misstänkta

rattfyllerister totalt i länet

Antal SMADIT kontakter

(Polisen)

Positiva till kontakt med

beroendevården

Negativa till kontakt med

beroendevården

Antal SMADIT kontakter

(Vården)

Till vidare åtgärd

  
Att beroendevården hade kontakt med fler än de som var positiva till kontakt 

initialt, beror på att vissa inte var beredd att ta emot hjälp vid händelsen men 

efter att ha studerat informationsbladet de fått med sig hem kommit till insikt 

och själv tagit kontakt med beroendeenheten.  
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6.2 Trafiknykter Kronoberg 
I projektet Trafiknykter Kronoberg ertappades under första försöksåret 168 

rattfyllerister. Av dessa 168 personer erbjöds 109 personer samtal med 

beroende vården. 19 personer av de som erbjudits samtal, har sökt samtal hos 

beroendeenheten, av dessa har 6 personer gått vidare till fortsatta insatser/vård. 

(Se diagram nedan). 

Resultat Trafiknykter Kronoberg

50%

35%

11% 4%

Erbjudits samtal, tackat

nej

Ej erbjudits samtal

Positiv till kontakt

Fortsatta insatser/vård

 

Utvärderingen efter ett år visar att polisen genomfört de nykterhetskontroller 

som planerats, men har däremot inte lyckats motivera så många misstänkta 

rattfyllerister till samtal hos beroendeenheten, som var målsättningen med 

projektet. Detta visar på samma problem som SMADIT projektet har stött på. 

Utvärderingen visar att det dels har varit svårt att nå alla berörda inom polisen 

med syftet med projektet, men också att det inte är självklart för alla berörda 

poliser att samtal på beroendeenheten är den bästa metoden. Man kan dock se 

en positiv utveckling i projektet, och kommer fortsätta utveckla metoden. 

Beroendeenheten har lyckats motivera 32% av de som sökte samtal, att gå 

vidare med behandling.
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7  Diskussion 

Min målsättning med rapporten var att försöka ta reda på hur projekten 

SMADIT samt Trafiknykter Kronoberg, har påverkat antalet anmälda 

rattfylleri-/drograttfylleribrott samt hur arbetssättet har inverkat på antalet 

återfall i dessa brott. Med detta anser jag knyta an till den teoretiska 

bakgrunden.  

Statistiken talar ju sitt tydliga språk. Om de som kör rattfull i allra de flesta fall 

är att betrakta som personer med missbruksproblem så kommer de inte att vare 

sig sluta dricka eller köra bil bara för att de blir lagförda. Studier i samband 

med upp starten av projektet i Skellefteå visar att ca 40 % av rattfylleristerna 

kommer att dömas igen inom en fyraårsperiod om man inte angriper det 

verkliga problemet, dvs. det bakomvarande  missbruket. 

Av de statistikunderlag som i nuläget finns tillgängligt, har jag inte lyckats se 

några egentliga avvikelser före projektens start jämfört med statistiken under 

projekten på vare sig antalet anmälda rattfylleribrott eller antalet återfall i brott. 

Det kommer att ta ännu några år innan man kommer att få statistikunderlag för 

att dra några långtgående slutsatser om projektets verkan i den meningen. Men 

om man tittar på vilka det är som kör rattfulla, nästan uteslutande personer med 

någon form av missbruksproblem. Så kan man ju teoretiskt föreställa sig att 

man med rätt vårdinsatser kommer att minska antalet återfall. 

 

Vad jag däremot har kunnat avläsa är bland annat att SMADIT projektet har 

uppnått målet med att 10 % av de rattfyllerister som ertappats, kommit att 

omfattas av vidare åtgärder från beroendevården. Det finns i nuläget dock inga 

vetenskapliga undersökningar som säkert kan visa på vad det har gett för 

effekter på antalet återfall.  

Något som jag anser behöver förbättras är samarbetet över kommungränserna. 

Om man tittar på statistiken från SMADIT under 3:e kvartalet 2004, så kan man 

se att av 358 ertappade rattfyllerister så var hela 171 personer, dvs. 48 % från 

annan kommun och kunde därför inte erbjudas vård. Här bör man med ett 
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rikstäckande samarbete slussa de rattfyllerister boende i annan kommun till rätt 

vårdinrättning och därför kunna erbjuda hjälp åt samtliga ertappade.  

För att komma ett steg närmare målet att ingen påverkad motorfordons förare 

skall färdas på våra vägar, behövs ett gemensamt arbete mot rattfylleriet. 

Projekt som Skelleftemodellen och SMADIT tror jag är en av många nycklar 

till detta. Men jag anser att det inte finns någon ensam metod som kommer att 

lösa problemet. Den statistik som finns inom området idag måste på något sätt 

förbättras och bli enhetlig nationellt. Det är viktigt eftersom statistiken skall 

ligga till grund för utvecklingen av arbetet mot rattfylleriet. Som det ser ut idag 

finns det många luckor i statistiken och metoderna för att få fram den. 
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Bilaga 1 

 

 Ändringar Polislag 
 

24 a § /Träder i kraft I:2005-01-01/ 

Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller 4 a § lagen 

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i 

syfte att förhindra brottet, tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller annat som 

behövs för färden eller, om så krävs, fordonet. 

 

Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och om det är nödvändigt för 

att söka efter sådan egendom som anges där, får en polisman kroppsvisitera den 

person som kan komma att göra sig skyldig till brottet och genomsöka fordonet. 

Lag (2004:1032). 

 

24 b § /Träder i kraft I:2005-01-01/ 

En polisman som har beslutat om omhändertagande av egendom med stöd av 

24 a § skall skyndsamt anmäla det till sin förman. Förmannen skall omedelbart 

pröva om omhändertagandet skall bestå. Lag (2004:1032). 

 

24 c § /Träder i kraft I:2005-01-01/ 

Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre finns skäl för det 

och får inte vara längre än 24 timmar. 

 

Omhändertagen egendom skall återlämnas till den från vilken egendomen 

omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon annan. 

Lag (2004:1032). 
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24 d § /Träder i kraft I:2005-01-01/ 

Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får 

polismyndigheten under de förutsättningar som anges i lagen (1974:1066) om 

förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. förstöra egendomen 

eller sälja den för statens räkning. 

 

Den från vilken egendomen omhändertogs skall snarast efter omhändertagandet 

delges underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras eller säljas. Om 

det är känt att någon annan också berörs av omhändertagandet, skall även denne 

delges en sådan underrättelse. Lag (2004:1032). 
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Bilaga 2 

 

 Ändringar, Lag om straff för vissa trafikbrott. 
7 § /Upphör att gälla U:2005-01-01/  

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om 

det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är 

oskäligt. Lag (1993:1463). 

 

7 § /Träder i kraft I:2005-01-01/ 

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om 

det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är 

oskäligt. 

 

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra 

rattfylleribrott finns i 24 a-24 d §§ polislagen (1984:387). Lag (2004:1031). 
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