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1 Sammanfattning
Ungefär 1 miljon personer i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion, och de 
med en riskabel narkotikaanvändning uppskattas till knappt 30 000. Statistik 
visar att mer än varannan rattfyllerist har ett alkoholproblem. Antalet anmälda 
ratt- och sjöfylleribrott var under 2013 preliminärt 26 669, varav cirka hälften 
på grund av alkohol och hälften på grund av droger. 

Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) innebär att misstänkta 
ratt- och sjöfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möj-
lighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill 
ha hjälp med att komma till rätta med sitt alkohol- och/eller drogproblem. Det 
övergripande målet med arbetet är att minska antalet återfall i rattfylleri.

Regeringen gav i april 2013 Trafikverket i uppdrag att i samarbete med Rikspo-
lisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Socialstyrelsen ta fram gemen-
samma nationella rekommendationer för Smadit och för hur verksamheten kan 
följas upp och utvärderas. Uppdraget redovisas med denna rapport. Smadit 
är en av många åtgärder som vidtas för att målen för regeringens nationella 
strategi för ANDT-politiken (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ska uppnås. 
Smadit sorteras under det prioriterade målet ”6.1 Antalet döda och skadade i 
trafiken på grund av alkohol och andra droger ska minska”. 

Utredningen har bedrivits i en myndighetsöverskridande arbetsgrupp i vilken, 
utöver ovan utpekade myndigheter även Folkhälsomyndigheten, Transportsty-
relsen och Kriminalvården har varit representerade. Arbetsgruppen har även 
samrått med länsstyrelserna.

Utredningen har identifierat befintliga samverkansstrukturer som kan användas 
för Smadit-metoden, bland annat mellan polisen och kommuner i frågor om 
brottsförebyggande arbete samt mellan landsting och kommuner i frågor om 
missbruks- och beroendevård.

Tidigare utvärderingar av Smadit har bland annat visat på vikten av en part med 
det övergripande ansvaret samt en fungerande uppföljning för att samverkans-
arbetet ska fungera.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår att Polismyndigheten ges i uppdrag att vara sammankal-
lande för samverkan enligt Smadit-metoden. Förslaget är enhälligt framlagt 
av alla parter i utredningen utom Rikspolisstyrelsen som reserverar sig mot 
förslaget. Utredningen föreslår vidare en modell för samverkan som innebär att 
berörda myndigheter ska samverka på nationell nivå, länsnivå och lokal nivå. 

På nationell nivå sker samverkan för att säkerställa en gemensam metod genom 
nationella styrdokument. På länsnivå träffas de operativa parterna, och ansvaret 
mellan kommunerna och landstinget beslutas. På lokal nivå finns slutligen möj-
ligheten att lyfta Smadit som en del i det brottsförebyggande arbetet. I den mån 
det är möjligt ska befintliga samverkansstrukturer användas för alla nivåer. Alla 
deltagande myndigheter ansvarar för sin del av det operativa arbetet och alla 
myndigheter har ett gemensamt ansvar för att helheten fungerar.



5

Utredningen föreslår vidare att arbetet ska följas upp med utgångspunkt från de 
indikatorer som föreslagits till regeringen inom uppföljningen av ANDT-stra-
tegin. Förslaget innebär att andelen delaktiga kommuner och antalet/andelen 
accepterade Smadit-erbjudanden följs upp av Folkhälsomyndigheten respektive 
Polismyndigheten. Folkhälsomyndigheten föreslås slutligen ansvara för utvär-
dering av verksamheten, med inriktning på återfall i rattfylleri och samhällseko-
nomisk effekt.

Utredningen har identifierat ett antal åtgärder som har potential att ge ytterli-
gare förbättrad effekt på andelen återfall i rattfylleri. Åtgärderna rör obligatorisk 
underrättelse om rattfyllerirapportering till den misstänktes hemkommun och i 
vissa fall till Kriminalvården. 

Dessutom föreslås en tätare koppling mellan alkolåsprogrammet och behand-
ling. Alla dessa åtgärder kräver emellertid vidare utredning i syfte att identifiera 
och föreslå nödvändiga lagändringar.
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2 Utgångspunkter och genomförande av  
uppdraget
Regeringsuppdraget
Regeringen har i regeringsbeslut N2013/2100/TE gett i uppdrag åt Trafikver-
ket att, i samarbete med Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och 
Socialstyrelsen:

• ta fram gemensamma nationella rekommendationer för arbetet enligt  
 Smadit

• ta fram en modell för rapportering, uppföljning och utvärdering av  
 verksamheten

• ta fram en modell för hur samordningen av Smadit ska ske efter 2014

• lämna förslag på vilken myndighet som bör ansvara för Smadit efter 2014 

• samråda med övriga aktörer

• lämna en kort redogörelse för de deltagande myndigheternas arbete med  
 Smadit.

Trafikverket ska senast den 5 maj 2014 lämna denna rapport till Regeringskansliet.

Förtydliganden
Utredningen ser att Smadit framför allt berör samverkan mellan olika myndig-
heter som var och en ansvarar för sin del i samverkansarbetet. Utredningen har 
därför valt att tolka regeringens uppdrag om en ”modell för samordning” som 
en ”modell för samverkan”, vilken beskrivs i denna rapport.

Rapporten beskriver förslag för myndighetssamverkan från år 2015 och framåt. 
Namnet Polismyndigheten förekommer frekvent och refererar till den nya 
myndighet som den 1 januari 2015 ersätter dagens 21 länspolismyndigheter och 
Rikspolisstyrelsen.

Genomförande
Trafikverket har genomfört uppdraget i samarbete med de myndigheterna som 
pekats ut i regeringsuppdraget: Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen 
och Socialstyrelsen. På Trafikverkets initiativ har även Folkhälsomyndigheten 
(tidigare Statens folkhälsoinstitut), Transportstyrelsen samt Kriminalvården 
deltagit i samarbetet, inom ramen för en arbetsgrupp. Även Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) tillfrågades om att delta, men de avböjde. Trafikverket har 
haft huvudansvaret för texter, med bidrag från alla medverkande myndigheter.  
Arbetsgruppen har även samrått med länsstyrelserna via deras chefsforum för 
social hållbarhet.

Alla deltagare i arbetsgruppen har ansvarat för att de förslag som lämnas i 
denna rapport har förankrats inom den egna myndigheten. 

Inom avsnittet Rekommendationer för vidare utredning pekar utredningen på 
områden där lagändringar bör aktualiseras. Alla förslag syftar till att förbättra 
effekterna med avseende på andel återfall i rattfylleri.
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Innehållet i denna rapport har utarbetats gemensamt i arbetsgruppen. De 
deltagande myndigheterna ställer sig bakom samtliga förslag och rekommenda-
tioner, med undantag för Rikspolisstyrelsen som reserverar sig mot förslaget att 
Polismyndigheten ska vara sammankallande för samverkan.

Samråd har skett med alla länsstyrelser, kommuner och landsting genom att 
via enkäter bereda dem möjligheten att lämna synpunkter och redovisa sina 
erfarenheter. Vissa kommuner och landsting har även intervjuats, och ett 
studiebesök har gjorts i Örebro län, som sedan en tid varit framgångsrika i sin 
samverkan mellan berörda myndigheter.  
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3 Bakgrund
Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) innebär att misstänkta 
rattfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet att 
komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp 
med att komma till rätta med sitt alkohol- och/eller drogproblem. Det övergri-
pande målet med arbetet är att minska antalet återfall i rattfylleri.

Smadit introducerades av polisen i Skellefteå under slutet av 90-talet under 
namnet Skelleftemodellen. Statistik visade att mer än varannan rattfyllerist 
hade en alkoholproblematik. Många rapporterade rattfyllerister var också 
återfallsförbrytare. Nära hälften av de dömda blev misstänkta för samma brott 
igen inom en 5-årsperiod om inte missbruket upphörde. I Skellefteå utarbetades 
modellen i nära samverkan mellan polis och socialtjänst. 

Skelleftemodellen blev utgångspunkt för ett projekt som Vägverket startade 
år 2003 och som successivt byggdes ut till att omfatta större delen av landet. 
Utifrån sin dåvarande sektorsroll att vara samlande, stödjande och pådrivande 
införde och samordnade Vägverket metoden och erbjöd projektstöd, utbildning-
ar och seminarier för projektets samverkansparter, för att öka kunskapen och 
ge tillfälle till återkoppling och erfarenhetsutbyte. Organisationen byggdes upp 
länsvis eller för delar av län utifrån lokala förutsättningar. Förutom polis, social-
tjänst och beroendevård berördes länsstyrelser, åklagarmyndigheten, domstolar 
och Kriminalvården samt i förekommande fall Tullverket och Kustbevakningen. 
Vissa regioner involverade samtliga berörda myndigheter, medan andra begrän-
sade samarbetet till polis, socialtjänst och/eller beroendevård. Valet att lägga 
upp arbetet utifrån lokala förutsättningar har medfört att samverkansformerna 
i dag varierar mellan olika platser i landet. Oavsett val av organisation har en 
nära samverkan mellan myndigheterna pekats ut som en framgångsfaktor

När Vägverket övergick i Trafikverket fortlöpte arbetet med att samordna meto-
den inledningsvis. Eftersom det tidigare sektorsansvaret inte ingick i Trafikver-
kets uppdrag, beslutades att myndigheten skulle upphöra med samordningen av 
Smadit från utgången av 2012, och sedan 2013 har ingen aktör haft ett natio-
nellt ansvar för att samordna Smadit. 

Förekomsten av samverkansarbete enligt Smadit varierar i dag mellan olika 
delar av landet. Enligt länsrapport 20121, som omfattar sammanställningar av 
länsstyrelsernas och kommunernas arbete inom ANDT, uppger 56 procent av 
landets kommuner att de samverkar enligt Smadit. Det finns emellertid iden-
tifierade felkällor i denna datainsamling, och andelen kommuner som arbetar 
enligt Smadit bedöms därför vara högre.

Alla landets 21 länspolismyndigheter ska, i enlighet med direktiv från Rikspolis-
styrelsen, samverka enligt Smadit.  

I dagsläget saknas ett nationellt system för uppföljning, och det är därför oklart 
hur många som har fått erbjudande om Smadit och hur många som har accepte-
rat det.

1 Statens folhälsoinstitut 2013 
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ANDT – en samlad strategi
Sedan januari 2011 finns en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- 
och tobakspolitiken, ANDT-politiken, som bland annat syftar till att under-
lätta statens styrning på området.2 Strategin anger mål och inriktning för hur 
samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 
2011–2015. Åtgärderna beskrivs i regeringens årliga åtgärdsprogram för ANDT-
politiken.3

Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika 
och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol 
och med ett minskat tobaksbruk. Det innebär en nolltolerans mot narkotika 
och dopning, att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar 
använda tobak samt att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat 
genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor.

Förutom det övergripande målet finns sju långsiktiga mål för ANDT-politiken, 
som i sin tur bryts ned i prioriterade mål för strategiperioden. Ett av de sju lång-
siktiga målen är: ”Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras 
bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska”. 

Av strategin framgår att skadligt bruk och missbruk av ANDT bidrar till en stor 
del av den förtida dödligheten och skador i Sverige. Även sambandet mellan 
ANDT och förekomsten av våld och olyckor är välbelagt. Att minska antalet 
döda och skadade på grund av eget eller andras bruk av ANDT är ett långsiktigt 
mål. Ett prioriterat mål är att ”Antalet döda och skadade i trafiken på grund av 
alkohol och andra droger ska minska”, och som en av de pågående aktiviteterna 
nämns Smadit.

 

 

2 Prop. 2010/11:47
3 Bl.a. Promemoria S2013/2704/FST 2013.
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Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Tillgång till narkotika,
dopningsmedel, alkohol
och tobak ska minska

Prioriterade mål under
strategiperioden

En effektiv och samordnad 
alkohol- och tobastillsyn

En effektiv
brottsbekämpning
av illegal handel

En effektiv bekämpning 
av illegal försäljning 
via digitala medier

En fungerande lokal och
regional samverkan och

samordning mellan 
ANDT-förebyggande 

och brottsförebyggande
arbete

1

Barn ska skyddas mot 
skadliga effekter orsakade 

av alkohol, narkotika, 
dopning eller tobak

Prioriterade mål under
strategiperioden

Färre barn ska födas
med skador orsakade av 

alkohol, narkotika,
dopning eller tobak

Barn i familjer med
missbruk, psykisk

sjukdom eller psykisk 
funktionsnedsättning ska 

erbjudas ändamålsenligt stöd

Ökad kunskap om 
marknads-föring av alkohol 

och tobak via digitala medier, 
samt marknadsföringens
effekter på konsumtionen

2

Antalet barn och unga som 
börjar använda tobak, narko-
tika och dopningsmedel eller 
debutera tidigt med alkohol 

ska successivt minska

Prioriterade mål under
strategiperioden

Minska nyrekrytering till
narkotika- och

dopningsmissbruk

Utveckla metoder för att barn 
och ungdomar inte ska börja 

använda tobaksprodukter

Ökad användning av befintliga 
verksamma metoder för att 

skjuta upp alkoholdebuten och 
minska alkholkonsumtionen

En hälsofrämjande skola

Ett ökat deltagande av föräldrar, 
idéburna organisationer och 

näringsliv
i det förebyggande arbetet

3

Antalet personer som 
utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av 
alkohol, narkotika, 

dopningsmedel eller tobak 
ska successivt minska

Prioriterade mål under
strategiperioden

Hälso- och sjukvårdens arbete 
med att förebygga

ANDT-relaterad
ohälsa ska utvecklas

Minskat riskbruk och
intensivkonsumtion av alkohol 

bland studenter och bland unga 
vuxna med psykisk ohälsa

Förutsättningarna för 
tandvården att arbeta med 
tobaksprevention bör öka

Förutsättningarna att i ett
tidigt skede kunna

uppmärksamma och
åtgärda ANDT-problem i
arbetslivet bör förbättras

4

Antalet döda och
skadade p.g.a. sitt eget eller 

andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel 

eller tobak ska minska

Prioriterade mål under
strategiperioden

Antalet döda och
skadade i trafiken p.g.a. 
alkohol och andra droger 

ska minska

Antalet döda och
skadade p.g.a. alkohol-,
narkotika- och dopnings-
relaterat våld ska minska

Dödligheten bland
ungdomar och unga vuxna 
p.g.a. alkohol-förgiftningar 

och experimenterande 
med droger ska minska

Medvetenheten i hela 
befolkningen om ANDT-
användningens effekter 

på hälsan bör öka

6

En folkhälsobaserad och 
restriktiv syn på ANDT inom 

EU och internationellt

Prioriterade mål under
strategiperioden

Aktivt verka för att
FN-konventioner på narkotika-

området efterlevs

Aktivt verka för att EU:s 
och WHO:s strategier

avseende alkohol och hälsa 
genomförs

Aktivt verka för att WHO:s 
ramkonvention om tobaks-

kontroll efterlevs

En ökad samordning
och prioritering av det

nordiska samarbetet inom 
ANDT-området

7

Personer med missbruk 
eller beroende ska ha ökad

tillgänglighet till vård och
stöd av god kvalitet

Prioriterade mål under
strategiperioden

Tillgång till
kunskapsbaserade

vård- och stödinsatser
ska öka

En tydligare och mer
ändamålsenlig

ansvarsfördelning
mellan huvudmännen för

missbruks- och
beroendevården ska

uppnås

Regionala och lokala
skillnader i kvalitet, tillgänglig-
het och resultat ska minska

5

Långsiktiga
ANDT-politiska mål

 
Figur 1 Målstruktur för regeringens ANDT-strategi

En pågående åtgärd inom prioriterat mål 6.1 är ”Utveckla samverkan mellan myndigheter som  
polis, kommuner, beroendevård, länsstyrelse och trafikmyndighet enligt metoden Smadit eller 
liknande metod”

Övergripande mål
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska  
och sociala skador orsakade av alhohol och med ett minskat tobaksbruk.
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4 Problembeskrivning 
Varje år omkommer cirka 60 personer i alkoholrelaterade vägtrafik-
olyckor, vilket motsvarar omkring 20 procent av alla dödsfall i vägtrafiken. 
Antalet anmälda rattfylleribrott uppgick 2013 till närmare 27 000. Det 
totala rattfylleriet är inte känt, men en skattning antyder att det dagligen 
sker minst 15 000 bilresor med alkoholpåverkade förare.

Alkoholkonsumtion
Under 2012 uppgick den totala alkoholkonsumtionen till 9,2 liter ren alkohol 
per invånare 15 år och äldre. Den totala alkoholkonsumtionen har en sjunkande 
trend sedan toppnoteringen år 2004 då den uppgick till 10,5 liter ren alkohol 
per invånare 15 år och äldre, enligt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet.

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger fortfarande ändå på en relativt 
hög nivå, trots den aktuella nedåtgående trenden. Under 2012 drack man i Sve-
rige omkring 1 liter ren alkohol mer per person (cirka 15 procent), jämfört med 
mitten av 1990-talet.

Alkoholkonsumtionen uppvisar betydande regionala skillnader, och vissa län 
har nästan dubbelt så hög konsumtion som andra län. Storstadslänen (Stock-
holm, Västra Götaland, Skåne) samt Hallands län har en relativt hög konsum-
tion bland både kvinnor och män medan Norrlandslänen generellt har en lägre 
konsumtion.

I Missbruksutredningens4 slutbetänkande år 2011, uppskattades att antalet 
personer i Sverige med en riskabel alkoholkonsumtion uppgår till cirka 1 miljon. 
I utredningen görs vidare skattningen att 780 000 personer eller 10,34 procent 
av den svenska befolkningen över 18 år har missbruks- eller beroendeproblem. 
Antalet tunga missbrukare skattas till 80 000, varav 70 procent är män.

En ny undersökning5 genomförd inom ramen för regeringens ANDT-strategi 
visar på något lägre siffror. Enligt denna uppskattas att 5,9 procent av befolk-
ningen antingen missbrukar eller är beroende av alkohol. 

Narkotikaanvändning
I Missbruksutredningen6 redovisas olika skattningar av missbruk och tungt miss-
bruk av narkotika. Enligt en uppskattning från 2010 har 600 000 män och 300 
000 kvinnor i åldern 15–64 år någon gång använt narkotika. Cannabis är den klart 
vanligaste drogen sett till alla användare. I en undersökning från 2011 uppgav två 
procent i samma åldersgrupp att de använt cannabis de senaste 12 månaderna, 
medan 1 procent uppgav att de använt cannabis under den senaste månaden.7

Antalet personer med problematisk narkotikaanvändning eller tungt missbruk 
skattades senast (2007) till 29 500 personer. Bland de tunga missbrukarna är 
amfetamin eller heroin den vanligaste substansen.8

4 SOU 2011:35
5 Ramstedt 2014
6 SOU 2011:35
7 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2012
8 SOU 2011:35



12

Alkohol inom vägtrafiken
Den totala omfattningen av rattfylleri under påverkan av alkohol skattas av Sta-
tens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, till 0,24 procent av trafikarbetet 
i en studie9 baserad på 22 937 stoppade förare i Södermanlands, Örebro och 
Östergötlands län.

VTI har sedan utvecklat metodiken så att det blivit möjligt att göra en årlig 
skattning utifrån de dryga 2 miljoner utandningsprov som polisen genom-
för. Motsvarande metodik används för att redovisa omfattningen av alkohol i 
vägtrafiken inom arbetet med att nå etappmålet för döda och allvarligt skadade 
inom vägtrafiken till år 2020. Nykter trafik är där utpekat som en av de vikti-
gaste indikatorerna med målet 99,9 procent nyktra förare år 2020. Smadit är en 
av de åtgärder som bedrivs för att målet ska uppnås. Mätningarna visar på en 
positiv utveckling eftersom andelen nyktra förare har ökat från 99,71 procent år 
2007 till 99,77 procent år 2013, men ökningen av andelen nykter trafik har stan-
nat av mellan 2012 och 2013, se Figur 2. 

Trots att en betydande andel av de som framför fordon är nyktra, beräknas alko-
holpåverkade förare ändå göra minst 15 000 bilresor per dag. 

 

Figur 2 Utvecklingen av andel nykter trafik 2007–2013. Mätserien baseras på data från polisens 
kontroller.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor pekar på en positiv utveckling med 
minskat rattfylleri. Studierna visar att antalet omkomna alkoholpåverkade per-
sonbilsförare ökade från 1997 till en toppnotering 2003. Sedan dess har dessa 
dödsfall i regel minskat. År 2013 omkom 19 alkoholpåverkade personbilsförare, 
vilket motsvarade 19 procent av alla dödade personbilsförare, se Figur 3.
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Figur 3 Antal och andel i procent av dödade personbilsförare som varit alkoholpåverkade (alkohol 
≥0,2 promille), 1997–2013.10

Det är emellertid inte bara personsbilsförare som omkommer på grund av alkohol i 
trafiken. Under de senaste tre åren har i genomsnitt 60 personer årligen omkommit 
i alkoholrelaterade dödsolyckor i vägtrafiken i Sverige. Det innefattar personer i och 
utanför motorfordon, det vill säga även cyklister och gående, se Figur 4. 

 

 

Figur 4 Antal personer som omkommer i alkoholrelaterade vägtrafikolyckor samt andelen av alla 
dödsolyckor i vägtrafiken.

Narkotika inom vägtrafiken
Den totala förekomsten av rattfylleri under påverkan av narkotika är svårare 
att uppskatta till följd av färre studier på området. En studie genomförd av VTI, 
2008–2009, baserad på 6 372 stoppade förare i Södermanlands, Örebro och 
Östergötlands län, visade att 0,4 procent av förarna visade förekomst av illegala 
droger.11

10 Sedan 2010 exkluderas suicidfall från denna statistik.
11 Forsman 2011
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Olycksdata kring förekomst av narkotika är mera begränsade än för alkohol. 
Under 2005–2010 omkom totalt 1 462 motorfordonsförare. Av dem hade 100 
personer (7 procent) en konstaterad halt av droger i kroppen. De flesta av dem, 
66 personer, var personbilsförare och 28 personer var motorcyklister. De 100 
personerna är nästan uteslutande män; endast fyra är kvinnor. Amfetamin och 
THC (cannabis) är de vanligaste substanserna. Singelolycka är den vanligaste 
olyckstypen. 

Anmälda rattfylleribrott
Enligt preliminära siffror för 2013 anmäldes 26 700 rattfylleribrott varav 12 700 
fall gällde drograttfylleri, se Figur 5. Antalet anmälda rattfylleribrott har ett tyd-
ligt samband med antalet genomförda utandningsprov. Under 2000-talet ökade 
polisen antalet utandningsprov kraftigt varje år – från omkring 1,1 miljoner år 
2000 till toppnoteringen på knappt 2,7 miljoner prov år 2007. Sedan dess har 
antalet årliga prov minskat. År 2013 var antalet prov drygt 2,1 miljoner. 

 

Figur 5 Antalet anmälda ratt- och drograttfylleribrott, år 2000-2013.

Utvecklingen är enligt Rikspolisstyrelsen alltså inte en bild av drograttfylleriets 
ökande utbredning, utan ett resultat av polisens ökade kunskap inom området 
samt att droger sitter kvar i kroppen betydligt längre än alkohol. Vissa droger 
kan visa spår i upp till två veckor efter intagstillfället. En droganvändare kan 
alltså bli ertappad flera gånger för samma intagstillfälle. 

Drograttfyllerister är ofta involverade i annan brottslighet och andra sociala 
problem. Bland de omkomna förarna med droger i kroppen saknar mer än 
hälften körkort. 
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5 Vad säger lagen?
Rattfylleri
Lagstiftning som reglerar rattfylleri finns i 4 § lagen (1951:649) om straff för 
vissa trafikbrott (TBL). 

Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon uppfyller ett av 
följande kriterier:

• har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i  
 utandningsluften

• har narkotiskt ämne i blodet (gäller ej om substansen använts enligt  
 läkarordination)

• är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på  
 ett betryggande sätt.

Grovt rattfylleri
Lagstiftning som reglerar rattfylleri finns i 4 § lagen (1951:649) om straff för 
vissa trafikbrott (TBL).

Grovt rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon uppfyller 
minst ett av följande kriterier:

• har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i  
 utandningsluften

• annars är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel

• kör på ett sådant sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Sjöfylleri och grovt sjöfylleri
För sjöfylleri samt grovt sjöfylleri gäller under vissa förutsättningar samma 
gränsvärden som för ratt- och grovt rattfylleri.
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6 Närliggande samverkansinsatser
Insatser för att minska rattfylleri eller missbruk finns i olika former. I 
Sverige förekommer olika typer av samverkan kring brottsförebyggande 
arbete och vid missbruks- och beroendevård. Samverkan som syftar till 
att minska återfall i rattfylleri förekommer även i Norge och USA.

Uppdrag för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 
omhändertagande av berusade personer
Regeringen har den 27 mars 2014 beslutat att avsätta 35.000.000 kr årligen 
under 2014-2016 för att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och 
kommuner tillsammans med polisen gemensamt ska utveckla alternativa lös-
ningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB så att 
den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras. Inom ramen för detta 
ska överenskommelse mellan de nämnda parterna upprättas. Målet är en tydlig 
och varaktig förändring av rådande praxis. 

Samverkan inom missbruks- och beroendevård 
Sedan den 1 juli 2013 är kommuner och landsting enligt lag skyldiga att ingå 
överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. 
12Detta regleras i såväl hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som socialtjänst-
lagen (2001:453). Av regeringens proposition framgår vidare att överenskom-
melserna ska innehålla gemensamma mål, resursfördelning och övergripande 
samarbete kring vissa grupper, i syfte att möjliggöra långsiktiga strukturer för 
samverkan och ansvarsfördelning.

Sedan tidigare förekommer även frivilliga överenskommelser inom ramen för 
Sveriges kommuner och landstings särskilda satsning Kunskap till praktik. I 
dessa överenskommelser beskrivs hur vård, stöd och behandling ska bedrivas i 
länet, och bland annat finns möjligheter till detaljerade överenskommelser om 
var och hur verksamhet inom beroendevården ska ske. 

Brottsförebyggande samverkan mellan polisen och enskilda 
kommuner
På lokal nivå förekommer samverkan mellan polismyndigheterna och enskilda 
kommuner i frågor om brottsförebyggande arbete.

Vanligen organiseras denna samverkan i ett lokalt brottsförebyggande råd som 
består av polisen och de kommunala förvaltningar som främst berörs, vanligen 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt skol- eller fri-
tidsförvaltningen. Genom att samverkan är formaliserad i ett avtal tydliggörs 
parternas ansvar och uppdrag. För mer information om samverkansmodellen 
hänvisas till handboken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete13,  
utgiven av Brå, Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting 2011 
samt Brås rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun.

12 Prop. 2012/13:77
13 Berg 2010
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Samverkan kring unga missbrukare
I vissa län finns ett samarbete mellan polisen, landstinget och kommunernas 
socialtjänst som medför att en ungdom som misstänks för ringa narkotikabrott 
och omhändertas av polisen erbjuds akut vård och stöd tillsammans med sina 
nära anhöriga.14 Ett motiverande samtal hålls med den unge i syfte att motivera 
denne till ett frivilligt besök hos landstingets särskilda mottagning. Därmed kan 
vård och behandling påbörjas direkt i samband med polisingripandet.

Samverkan i sociala insatsgrupper
År 2011 gav regeringen i uppdrag15 åt Rikspolisstyrelsen att initiera en pilotverk-
samhet med sociala insatsgrupper för unga i åldern 15–25 år som riskerar att bli 
kriminella. Rikspolisstyrelsen skulle samråda med Socialstyrelsen, Statens skol-
verk, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Ung-
domsstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting. En av anledningarna till 
att Rikspolisstyrelsen fick uppdraget var att de ansågs ha mycket att vinna på en 
ökad insyn i vad som sker efter en anmälan till socialtjänsten.

Pilotprojektet som pågick mellan mars 2011 och oktober 2012 resulterade i att 
arbete med sociala insatsgrupper utvecklades i 12 kommuner. Huvudansvaret 
för detta arbete vilar på socialtjänsten i den kommun där den unge bor, och 
insatserna för den unge koordineras på individnivå. Samverkan mellan polisen 
och kommunerna ska i möjligaste mån utgå från befintliga samverkansstruktu-
rer för brottsförebyggande arbete.

I februari 2013 gav regeringen i uppdrag16 åt Rikspolisstyrelsen att fortsatt 
aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper och bidra till fortsatt utveckling 
av arbetssättet. De nationella samverkansparterna har skrivit en gemensam 
viljeförklaring för den fortsatta utvecklingen med sociala insatsgrupper i flera 
delar av landet.

Program för att motverka återfall i rattfylleri i Norge
I Norge beslutades år 2008 om ett program för att motverka återfall i rattfylleri, 
skapa en tryggare trafikmiljö och minska antalet trafikolyckor.17 Programmet 
ska innehålla individuella samtal med kriminalomsorgen, samtalsorienterad 
undervisning, kartläggning av eventuellt behandlingsbehov och kontroll. Ge-
nomförandetid för programmet är tio månader eller längre. Programmet är en 
alternativ påföljd vid rattfylleri, i stället för fängelsestraff. Hittills har ingen 
forskning genomförts om programmets effekter.

Behandling som påföljd i USA
I USA bedrivs arbete i form av så kallade DWI courts (DWI: driving while 
intoxicated). Påföljden för rattfylleribrott i dessa specialdomstolar är olika typer 
av behandling i syfte att ändra beteendet hos personen.

Det som initierade detta arbetssätt var slutsatsen att traditionell bestraffning 
inte hade någon effekt på återfallsförbrytare i rattfylleri. Samtidigt visade 
olycksstatistik att återfallsrattfyllerister, så kallade hardcore offenders, var den 
farligaste gruppen. Syftet med specialdomstolarna är att inte bara att bestraffa, 

14 Polisen 2014
15 Regeringsbeslut 2011-03-03
16 Regeringsbeslut 2013-02-21
17 Lovdata 2008
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utan att behandla problemets kärna, vilket ofta är alkoholberoende. Arbetssättet 
bygger vidare på insikten att det krävs såväl rätt typ av behandling som ingri-
pande vid rätt tidpunkt för att uppnå god effekt.

En utvärdering genomförd av NHTSA, National Highway Traffic Safety Admi-
nistration, visade att sannolikheten för att åter arresteras för rattfylleri var 65 
procent lägre bland dem som varit föremål för en dom i en DWI court, jämfört 
med övriga. Utvärderingen visade även att bland alla som fått sin dom i en DWI 
court var det 15 procent som återföll i rattfylleri, jämfört med 35 procent bland 
dem som dömts i vanliga domstolar. Vid utgången av 2011 fanns det närmare 
600 DWI courts i USA. 18

Övriga efterforskningar
Efterforskningar har gjorts för att hitta liknande typer av samverkan mellan 
myndigheter i andra europeiska länder. Frågan har bland annat ställts via det 
europeiska trafikpolisnätverket, Tispol, men har inte resulterat i några fler 
kända exempel. 

18 National Center for DWI Courts 2013
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7 Utvärderingar
Under årens lopp har en rad utvärderingar gjorts av Smadit. Merparten 
av dessa har varit kvalitativa, intervjubaserade utvärderingar, med inrikt-
ning på att identifiera förbättringsmöjligheter. Ingen komplett utvärdering 
av effekterna med Smadit har hittills genomförts.

Utvärdering av metoden
En återkommande aspekt som lyfts fram som framgångsfaktor i genomförda 
metodutvärderingar är vikten av en nära samverkan mellan de myndigheter 
som arbetar operativt med de olika momenten inom Smadit. Utvärderingarna 
har även pekat på behovet av en part med övergripande ansvar för samordning 
och insamling av statistik.

Utvärdering av effekter
Någon komplett studie över vilken effekt Smadit har på återfall i rattfylleri har 
hittills inte genomförts. 

En enkel studie av effekten på återfall i rattfylleri gjordes i Skellefteå i början 
av 2000-talet, i samband med att samverkansmodellen först infördes, då kallad 
Skelleftemodellen. Projektet Skelleftemodellen inleddes den 1 januari 1999 och 
pågick under tre år, till och med utgången av 2001. Resultatet i andelen återfall 
i rattfylleri visade på cirka 15 procent lägre andel återfallsrattfyllerister under 
projekttiden, jämfört med en lika lång period före projektstarten. Studien om-
fattade ca 100 rattfyllerister per år såväl under jämförelseperioden som under 
projekttiden, huvudsakligen personer misstänkta för alkoholrattfylleri.19

I en utvärdering genomförd av VTI undersöktes om arbetet enligt Smadit var 
samhällsekonomiskt lönsamt.20 Kostnader för samverkan ställdes mot vinster i 
form av färre återfall i rattfylleri.

Den senaste utvärderingen av Smadit genomfördes av VTI 2013 i form av en 
undersökande långtidsutvärdering om nytta och effekter av Smadit-metoden. 
21Utvärderingen baseras på intervjuer med 12 informanter och beskriver den 
nytta och de positiva effekter som framkommit. Ingen av de tolv informanterna 
såg någon risk för att de kommer att köra onyktra eller rattfulla någon mer 
gång. Även om antalet deltagande i den uppföljande studien efter 12 månader är 
ytterst begränsat, ger det ändå ett visst uttryck för att personerna har påverkats 
till förändring genom att tacka ja till Smadit-erbjudandet.

VTI sammanfattar utvärderingen med att Smadit kan anses ha stor nytta och 
effekt för att minska rattfylleri utifrån följande:

• informanternas uppskattning och tacksamhet för att de fick Smadit-erbjudandet  
 av polisen, eftersom de är osäkra på om de själva skulle ha kontaktat de  
 instanser de behövde för att komma tillrätta med sina alkoholproblem

• den insikt i alkoholvanor och alkoholkonsumtion som informanterna fått i  
 samtal på socialtjänsten eller beroendevården, i samtal med övervakare eller  
 genom deltagande i kurser och rehabiliteringsprogram

19 Fuhrman, Håkan, Polisutbildningen vid Umeå universitet. 2013. E-postväxling.
20 Wiklund 2009
21 Gustafsson 2014
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• informanternas förändrade beteende när det gäller att dricka alkohol, där de  
 flesta dricker mycket mindre än tidigare eller helt avstår

• informanternas förändrade inställning till att det är viktigt att inte köra  
 onykter med anledning av risken att orsaka död eller skada vid en olycka.

Utvärdering av andra metoder inom området
Örebro län för en drogfri trafik
För tillfället pågår ett forskningsprojekt i syfte att utvärdera vilka samhällseffekter 
som är en följd av samverkansarbetet inom Örebro läns strategi ”ÖLDT – Örebro 
län för en drogfri trafik”. Forskningsprojektet, som är finansierat av Skyltfonden, 
pågår under 34 månader och har som mål att besvara följande frågor:

1. Har antalet alkohol- och/eller drogrelaterade vägtrafikolyckor minskat i  
 Örebro län generellt efter det att ÖLDT implementerats?

2. Har antalet alkohol- och/eller drogrelaterade brott minskat i Örebro län  
 generellt efter att ÖLDT implementerats?

3. Är antalet återfall i drog/-rattfylleribrott lägre för de personer som tackat ja  
 till vårdinsats i direkt anknytning till gripandet jämfört med dem som tackat  
 nej? En delfråga här gäller återfall för de personer som genomgått ett inte- 
 grerat program med ÖLDT och den särskilda körkortsmottagningen.

4. Är annan brottslighet, fördelat på till exempel andra trafikbrott, våldsbrott  
 och stöld, mindre förekommande hos de personer som tackat ja till vård- 
 insats i direkt anknytning till gripandet jämfört med dem som tackat nej?

5. Är sjukskrivning samt sjuk- och aktivitetsersättning mindre förekommande  
 hos de personer som tackat ja till vårdinsats i direkt anknytning till gripandet  
 jämfört med dem som tackat nej?

6. Vilka faktorer har betydelse för om gripna personer tackar ja eller nej till  
 vårdinsatsen?

Forskningsprojektet beräknas vara slutfört sommaren 2015.

Närliggande forskning
Kapubra
Under 90-talet genomfördes ett forskningsprojekt som gavs namnet Kapubra 
(Kartläggning, prevention, uppföljning och behandling av rattfyllerister).22 
Syftet var att samla mer information om den svenske rattfylleristen. Några av 
huvudresultaten:

• 58 procent av de misstänkta manliga och 55 procent av de misstänkta  
 kvinnliga förarna hade alkoholproblem.

• 24 procent av de manliga och 20 procent av de kvinnliga förarna hade svåra  
 alkoholproblem.

• Alkoholproblem visade sig vara vanliga även vid promillevärden under straff- 
 gränsen, och redan misstanken om rattfylleri gav en indikation på alkohol- 
 problem.

• I gruppen med över 1 promille alkohol i blodet hade 69 procent av männen  
 och 65 procent av kvinnorna alkoholproblem.

22 SOU 2006:12
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• Förare som greps under dagtid (mellan kl 12 och 18) hade både högst promille- 
 tal (1,17 i genomsnitt) och oftare alkoholproblem (67 procent) än förare som  
 greps vid andra tidpunkter på dygnet.

I gruppen framkom en utbredd psykosocial problematik med behov av stöd- och 
behandlingsinsatser inom fler områden än bara alkoholen. Många hade till 
exempel problem med arbete och psykisk hälsa. Var fjärde förare hade tidigare 
åtalats för brott och var femte för rattfylleri.

De grova rattfylleristerna hade oftare problem och hjälpbehov inom områdena 
alkohol, kriminalitet och arbete än övriga rattfyllerister.

Rattfylleristerna hade oftare problem med familj, umgänge och psykisk hälsa än 
de grova rattfylleristerna.
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8 Ansvarsförhållanden efter 2014
Utredningen föreslår Polismyndigheten som sammankallande myndighet 
med ansvar att initiera samverkan nationellt, länsvis och lokalt, i enlighet 
med föreslagen modell. Alla deltagande myndigheter bör dock gemen-
samt ansvara för att det operativa arbetet i enlighet med metoden fungerar. 

Förslag till sammankallande myndighet
För att säkerställa en löpande fungerande samverkan mellan berörda myndig-
heter bedömer utredningen att en av myndigheterna bör ansvara för att initiera 
samverkan och agera sammankallande. Utredningen gör den samlade bedöm-
ningen att Polismyndigheten har de bästa förutsättningarna att etablera en ef-
fektiv och väl fungerande samverkan, och föreslår därför att Polismyndigheten 
ges i uppdrag att vara sammankallande myndighet. Bedömningen motiveras 
bland annat av att Polismyndigheten kommer att vara den enda av de delta-
gande myndigheterna som finns representerad på alla tre föreslagna nivåer: 
nationellt, länsvis och lokalt.

Utredningen ser att det finns tydligt stöd för denna typ av arbete i de dokument 
som styr polisens verksamhet. Av polislagen (1984:387) framgår att det särskilt 
åligger polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjäns-
ten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon 
åtgärd av dem. Av regeringens regleringsbrev23 till polisen framgår vidare att 
polisens brottsförebyggande arbete ska utföras på eget initiativ och i samverkan 
med andra samhällsaktörer. 

Modell för samverkan 
Samverkan mellan myndigheter är själva kärnan i Smadit, och för att detta ska 
fungera krävs tydliga samverkansstrukturer och att alla ingående myndigheter 
utför sin del av det operativa arbetet. Eftersom Smadit utgör en del av ANDT-
strategin, utgår nivåerna i den modell för samverkan som föreslås från den 
övergripande samverkansstrukturen för strategin, med samverkan nationellt, 
regionalt (län) och lokalt. 

 

 
 
Figur 6 Struktur för samverkan för ANDT-strategin. Utdrag ur Regeringens åtgärdsprogram för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011

23 Regeringsbeslut 2013-12-19
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Kommuner och landsting har huvudansvaret för det häl-
sofrämjande och förebyggande arbetet, förskolan och 
skolan, alkohol- och tobakstillsynen, socialtjänsten, miss-
bruks- och beroendevården, behandling och rehabilite-
ring. Staten har inget huvudmannaansvar för detta arbete. 
Ansvaret för att genomföra regeringens samlade strategi 
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 
(prop. 2010/11:47) (ANDT-strategin) vilar också hos de 
myndigheter med ett uttalat ansvar för genomförandet av 
politiken. Insatser för att nå strategins mål kommer att 
krävas från de flesta sektorer i samhället – från det offent-
liga, det privata, de idéburna organisationerna och från 
den enskilda individen. 

ANDT-politiken är sektorsövergripande. En sektorsö-
vergripande samordningsstruktur behövs därför för att 
ANDT-strategins mål och inriktning ska kunna spridas 
till externa aktörer inom samtliga berörda sektorer och på 
samtliga nivåer. Samverkan för en effektivare och tydli-
gare myndighetsstyrning inom de sektorer som har central 
betydelse för genomförandet av regeringens ANDT-stra-
tegi ska fortsatt prioriteras. De nuvarande samordnings-
strukturerna på nationell, regional och lokal nivå ska kvar-
stå men kompletteras med en nationell struktur för en 
samlad uppföljning och utvärdering av ANDT-strategin. 

ORGANISATION FÖR GENOM-
FÖRANDE AV ANDT-POLITIKEN

* Statens folkhälsoinstitut

** Statliga myndigheter med uppgifter inom ANDT-området:

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skat-

teverket,  Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Tullverket, Kustbe-

vakningen: Brottsförebyggande och brottsbekämpande samverkan.

Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, Konsumentverket: Tillsyn av 

försäljning, servering och marknadsföring. Statens folkhälsoinstitut är 

nationellt kunskapscentrum på samt ansvarigt för tillsyn på ANDT-

området. Institutet har ett strategiansvar och stöd för ANDT-samord-

ningen. Länsstyrelsen ansvarar för ANDT-samordningsfunktionen samt  

tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.

Trafikverket och Transportstyrelsen: Trafiksäkerhet.

Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen: Hälso- och sjukvård, social-

tjänst, missbruks- och beroendevård, kriminalvård och psykiatri.

Statens skolverk, Ungdomsstyrelsen: Hälsofrämjande arbete med barn 

och unga som särskild målgrupp.

Läkemedelsverket: Utredningar och ev. narkotikaklassning av substanser.

*** Centrala idéburna organisationer och intresseorganisationer med 

ANDT-frågeinriktad- och/eller hälsofrämjande verksamhet: Arbetsgi-

var-/intresseorganisationer, riksorganisationer för alkohol-, narkotika-, 

dopnings- och/eller tobaksfrågor, brukar- och patientorganisationer, folk-

bildningsverksamheter, idrotts- och friluftsorganisationer m. fl.
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Figur 1 Övergripande organisation för att nå de nationella ANDT-målen
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Liksom för ANDT-strategin föreslår utredningen att samverkan organiseras på 
tre nivåer: nationellt, länsvis och lokalt.  För Smadit föreslås däremot den sam-
ordnande parten utgöras av samma myndighet på alla tre nivåer, vilket bedömts 
som naturligt eftersom Smadit endast utgör en av åtgärderna inom strategin 
med ett begränsat antal aktörer.

• På nationell nivå bör alla myndigheter som är berörda av Smadit samverka.

• På länsnivå samverkar alla berörda aktörer i länen.

• På lokal nivå handlar det framför allt om att integrera Smadit i det brotts- 
 förebyggande arbete som redan förekommer mellan Polismyndigheten,  
 berörda kommunala förvaltningar och ibland även andra aktörer.

Effektiva samverkansformer bedöms som avgörande för ett långsiktigt arbete. 
Samverkan för Smadit bör därför, i största möjliga mån, integreras i redan  
existerande grupperingar för samverkan.

Samverkan på nationell nivå

Syftet med en nationell samverkansgrupp är att behålla en gemensam nationell 
grund för metoden, för att fortsätta att skapa goda förutsättningar för ett lång-
siktigt och effektivt arbete. De deltagande myndigheterna på nationell nivå bör 
också arbeta för att införliva metoden i tillämpliga direktiv och styrdokument 
inom sin organisation.

Följande parter bör samverka nationellt:

• Polismyndigheten

• Tullverket

• Kustbevakningen 

• Socialstyrelsen

• Folkhälsomyndigheten

• Sveriges kommuner och landsting

• nationell representant för länsstyrelserna

• Transportstyrelsen

• Kriminalvården

• Trafikverket.

Utredningen föreslår att Polismyndigheten är sammankallande för den nationel-
la samverkansgruppen. Det innebär att Polismyndigheten tar initiativ till följan-
de punkter som den nationella samverkansgruppen gemensamt ansvarar för:

• formulera en skriftlig överenskommelse mellan de nationella samverkans- 
 parterna i vilken respektive parts ansvar framgår

• vid behov initiera eventuella förbättringar, anpassningar och utveckling av  
 Smadit

• löpande ta kontakt/samarbeta med sammankallande för varje län

• löpande och vid behov skicka information om Smadit till berörda parter

• vid behov initiera utbildningar om Smadit
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• följa upp genom rapportering av resultat för föreslagen indikator 2 till  
 Folkhälsomyndigheten

• säkerställa att nödvändigt material hålls uppdaterat och tillgängligt

• löpande se över att kontaktuppgifter till ansvariga vårdgivare är aktuella och  
 finns till hands för samtliga rapporterande enheter inom Polismyndigheten,  
 Tullverket och Kustbevakningen.

Samverkan på länsnivå
Det huvudsakliga syftet med samverkan på länsnivå är att utgöra ett forum för 
alla berörda parter i länet, samt att för varje kommun i länet fastslå vilken aktör 
som ska vara ansvarig vårdgivare och ta emot Smadit-kunder från Polismyndig-
heten, Kustbevakningen och Tullverket för att sedan skyndsamt ta kontakt med 
dem. 

Information om ansvarig vårdgivare och vilka parter som deltar i Smadit-arbe-
tet inom länet fastställs i en länsöverenskommelse. 

Följande parter bör samverka på länsnivå:

• Polismyndigheten

• Tullverket (i förekommande fall)

• Kustbevakningen (i förekommande fall)

• landstinget

• länets kommuner 

• länsstyrelsen

• Kriminalvården.

Utredningen föreslår att Polismyndigheten ska vara sammankallande för samver-
kansgruppen. Utifrån den kunskap som finns i dag om den nya Polismyndighe-
tens organisation bör uppgiften förläggas inom Polismyndighetens polisområden.

I ansvaret som sammankallande ingår att ta initiativ till följande punkter som 
länets samverkansgrupp gemensamt ansvarar för:

• formaliserad överenskommelse mellan samverkansparterna i länet  
 Överenskommelsen ska fastställa ansvarig vårdgivare för Smadit i länet. En  
 förlaga till denna överenskommelse framgår av bilaga 2. Överenskommelsen  
 kan, om så önskas, integreras i en större länsöverenskommelse kring ANDT- 
 strategin. 

• löpande samarbete med sammankallande på nationell nivå

• löpande samarbete med ansvariga för Smadit på lokal nivå

• förmedla information från den nationella samverkansgruppen

• löpande översyn att kontaktuppgifterna till länets ansvariga vårdgivare är  
 aktuella och finns tillhanda hos den nationellt ansvarige personen

Det operativa ansvaret för alla aktörer framgår av den beskrivning som ges un-
der rubriken Ansvar för det operativa arbetet.
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Samverkan på lokal nivå
På lokal nivå (oftast densamma som kommun) är det lämpligt att Smadit ingår 
som en del i samverkan kring det lokala brottsförebyggande arbetet och införli-
vas i de samverkansavtal som tecknas. 

Polismyndigheten bör ansvara för att, i denna samverkan kring det brottsföre-
byggande arbetet, lyfta frågan om lämpligheten att infoga Smadit i respektive 
samverkansavtal. Avtalen anpassas utifrån varje kommuns lokala problem och 
lämpliga insatsområden. 

En studie24 visar att generellt utförs 0,24 procent av trafikarbetet25 av onyktra 
förare. Detta kan ge kommunerna möjlighet att uppskatta den lokala omfatt-
ningen av rattfylleri på grund av alkohol. Utöver detta tillkommer även proble-
men med drograttfylleri.

Eventuella ytterligare samverkansformer på den lokala nivån bör avgöras utifrån lo-
kala förutsättningar och behov. I den överenskommelse som tecknas på länsnivå (i 
enlighet med föregående avsnitt) regleras hur det lokala ansvaret bör vara utformat.

En framgångsfaktor för det operativa arbetet på lokal nivå är att det inom varje 
aktuell myndighet finns en person som är ansvarig för Smadit och som löpande 
säkerställer att metoden används, att rutinerna fungerar och att all berörd per-
sonal har kunskap om Smadit. 

På den lokala nivån sker mötet mellan de aktuella samverkande myndigheterna 
och rattfylleristen (Smadit-kunden).

Ansvar för det operativa arbetet
Utredningen föreslår att varje delaktig myndighet ska ansvara för sin del i det 
operativa arbetet. Utredningen ser också att det redan i dag finns ett sådant 
delat ansvar för det operativa arbetet i Smadit och att detta är en naturlig följd 
av myndigheternas ställning gentemot varandra. Det innebär att alla deltagande 
myndigheter har ett gemensamt ansvar för att alla steg i metoden fungerar. I 
följande avsnitt beskrivs respektive myndighets ansvar i det operativa arbetet. 
Stegen för det operativa arbetet framgår översiktligt av Figur 8.

 

 
Figur 8 Operativt arbete enligt Smadit.

Polismyndighetens ansvar
Polismyndigheten utför rattfyllerikontroller vid exempelvis trafikkontroll, trafik-
olycka eller efter tips. Polismyndigheten ansvarar för att alltid presentera ett 
Smadit-erbjudande vid kontakt med fordonsförare som misstänks för ratt- eller 
sjöfylleri (både alkohol och droger). Alla misstänkta ska få ett Smadit-erbjudande, 
även om bevisprov hamnar under straffbar gräns. För nuvarande polisorganisation 

24 Forsman 2007
25 Den totala omfattningen trafik inom ett visst område och under en viss tid. Trafikarbetet utgör antalet fordon  
 eller trafikanter multiplicerat med den sträcka i kilometer varje fordon förflyttas.

Polismyndigheten
Tullverket
Kustbevakningen

Landsting 
Kommuner

Behandling 
eller annan åtgärd
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finns detta reglerat i Rikspolisstyrelsens styrdokument, Polisens planerings-
förutsättningar 2014.26 Utredningen anser det vara av stor vikt att en sådan 
skrivelse även förs in i den nya Polismyndighetens styrdokument.

Om en person initialt tackar nej ska personen i efterhand själv kunna ta kontakt 
med ansvarig vårdgivare eller söka hjälp med detta hos Polismyndigheten. I 
det fall där blodprov genomförs, ska Smadit-erbjudandet som vanligt lämnas i 
samband med rapporteringen och därefter också i samband med delgivningen 
av analysresultatet vid det kompletterande förhöret.

Polismyndigheten ansvarar slutligen för att, till ansvarig vårdgivare, omgående 
vidareförmedla kontaktuppgifter för de misstänka personerna som tackat ja till 
Smadit. 

För varje ratt- och sjöfylleriärende ska notering göras i myndighetens rapporte-
ringssystem om de misstänkta fått erbjudande om Smadit samt om de tackade 
ja eller nej. 

För att säkerställa att det operativa arbetet fungerar i enlighet med metoden bör 
ansvariga för Smadit utses på lämpliga nivåer inom Polismyndigheten.

Tullverkets ansvar
Tullverket utför rattfyllerikontroller vid färjelägen, landgräns samt vid punktskat-
tekontroller inne i landet. Tullverket ansvarar för att alltid presentera ett Smadit-
erbjudande vid kontakt med fordonsförare som misstänks för rattfylleri (både 
alkohol och droger). Alla misstänkta ska få ett Smadit-erbjudande, även om bevis-
prov hamnar under straffbar gräns. Enligt inriktningsbeslut från generaltulldirek-
tören ska sållningsprov utföras på de förare som tulltjänsteman har kontakt med. 
Samtliga förare som är misstänkta för rattfylleri ska där så är tillämpligt erbjudas 
Smadit. Det finns angivet i Tullverkets handledning för rattfyllerikontroller.

Om en person initialt tackar nej ska personen i efterhand själv kunna ta kontakt 
med ansvarig vårdgivare eller söka hjälp med detta hos Tullverket. I det fall 
där blodprov genomförs ska Smadit-erbjudandet lämnas också i samband med 
delgivningen av analysresultatet vid det kompletterande förhöret.

Tullverket ansvarar slutligen för att, till ansvarig vårdgivare, omgående vidareför-
medla kontaktuppgifter för de misstänka personerna som tackat ja till Smadit. 

För varje rattfylleriärende ska notering göras i myndighetens rapporteringssystem 
om den misstänkte fått erbjudande om Smadit samt om de tackade ja eller nej.

För att säkerställa att det operativa arbetet fungerar i enlighet med metoden bör 
ansvariga för Smadit utses på lämpliga nivåer inom Tullverket.

Kustbevakningens ansvar
Kustbevakningen kontrollerar både ratt- och sjöfylleri. Kontrollerna gäller nyk-
terhet till sjöss och förare som kör motorfordon i hamnar. Rattfyllerikontroller-
na sker främst i samband med farligt gods- och lastsäkringskontroller. Kustbe-
vakningen kontrollerar också nykterheten på förare som kör motorfordon och 
snöskotrar på is och i terräng.

26 Rikspolisstyrelsen 2014
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Kustbevakningen ansvarar för att alltid presentera ett Smadit-erbjudande vid 
kontakt med fordonsförare som misstänks för ratt- eller sjöfylleri (både alkohol 
och droger). Alla misstänkta bör ges ett Smadit-erbjudande, även om bevisprov 
hamnar under straffbar gräns. 

Om en person initialt tackar nej ska personen i efterhand själv kunna ta kontakt 
med ansvarig vårdgivare eller söka hjälp med detta hos Kustbevakningen. I det 
fall där blodprov genomförs ska Smadit-erbjudandet lämnas också i samband 
med delgivningen av analysresultatet vid det kompletterande förhöret.

Kustbevakningen ansvarar slutligen för att, till ansvarig vårdgivare, omgående vida-
reförmedla kontaktuppgifter för de misstänka personerna som tackat ja till Smadit. 

För varje ratt- och sjöfylleriärende ska notering göras i myndighetens rapporte-
ringssystem om den misstänkte fått erbjudande om Smadit samt om de tackade 
ja eller nej.

För att säkerställa att det operativa arbetet fungerar i enlighet med metoden bör 
ansvariga för Smadit utses på lämplig nivå inom Kustbevakningen.

Kommunernas ansvar
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta regle-
ras i socialtjänstlagen (2001:453). 

Förutsatt att kommunen är utsedd till ansvarig vårdgivare för Smadit i länsöver-
enskommelsen gäller följande: 

Kommunens socialförvaltning eller motsvarande ansvarar för att ta emot kon-
taktuppgifter för misstänkta ratt- och sjöfyllerister och så snabbt som möjligt ta 
kontakt med personerna (i första hand via telefon, med fördel inom 24 timmar, 
i andra hand via brev) för att erbjuda ett inledande samtal i syfte att ta reda på 
om den misstänkte är i behov av och vill ha hjälp. I samband med det första 
samtalet, eller när så bedöms lämpligt, överenskoms hur eventuell fortsatt be-
handling eller annan åtgärd ska utformas för att ge personen förutsättningar för 
att komma till rätta med eventuellt missbruk eller beroende.

De vård- eller behandlingsinsatser som planeras för den som har accepterat 
Smadit-erbjudandet ska följa de rekommendationer som Socialstyrelsen utarbe-
tat i sina nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.27 De ställnings-
taganden om behandling som kan vara aktuella i det enskilda fallet måste ta 
hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.

För att säkerställa att det operativa arbetet fungerar i enlighet med metoden ska 
kommunen utse en person som ansvarig för Smadit.

Landstingens ansvar
Landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom 
respektive landstings område. Detta regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Förutsatt att landstinget är utsett till ansvarig vårdgivare för Smadit i länsöver-
enskommelsen gäller följande:

27 Socialstyrelsen 2007
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Landstinget ansvarar för att ta emot kontaktuppgifter för misstänkta ratt- och 
sjöfyllerister och så snabbt som möjligt ta kontakt med personerna (i första hand 
via telefon, med fördel inom 24 timmar, i andra hand via brev) för att erbjuda ett 
inledande samtal i syfte att ta reda på om den misstänkte är i behov av och vill ha 
hjälp. I samband med det första samtalet, eller när så bedöms lämpligt, överens-
koms hur eventuell fortsatt behandling eller annan åtgärd ska utformas för att ge 
personen förutsättningar för att komma tillrätta med eventuellt missbruk eller 
beroende.

De vård- eller behandlingsinsatser som planeras för den som har accepterat Sma-
dit-erbjudandet ska följa de rekommendationer som Socialstyrelsen utarbetat i 
sina nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. De ställningstaganden 
om behandling som kan vara aktuella i det enskilda fallet måste ta hänsyn till den 
enskildes behov och förutsättningar.

För att säkerställa att det operativa arbetet fungerar i enlighet med metoden ska 
landstinget utse en person som ansvarig för Smadit.

Övriga berörda myndigheter
Följande myndigheter är berörda av Smadit och har på något sätt en verksamhet 
som påverkar eller angränsar till Smadit. De har dock inget operativt ansvar i 
själva Smadit-metoden.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är regeringens expertorgan vad avser vård och behandling inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uppdraget innebär bland annat att ta fram 
föreskrifter, vägledningar och rekommendationer för vård och behandling.  I 
uppdraget ingår också att ta fram nationella riktlinjer inom områden som be-
döms ha tillräckligt kunskapsunderlag och som samtidigt bedöms vara angelägna 
för professionens och beslutsfattares ställningstaganden. Ett sådant område är 
behandling vid missbruk och beroende. Vid behandling av personer med miss-
bruks- eller beroendeproblem inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård bör 
insatserna utgå från Socialstyrelsens rekommendationer.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen beslutar om återkallande av körkort samt behandlar ansök-
ningar för körkort med villkor om alkolås. Dessutom övervakar Transportstyrel-
sen att de personer som har körkort med villkor om alkolås följer de föreskrifter 
och villkor som ställs. Transportstyrelsen prövar även ansökningar om körkorts-
tillstånd efter återkallelse, eller körkort med villkor om alkolås. 

Transportstyrelsen utövar tillsyn över leverantörerna och de alkolås som är god-
kända för att användas av dem som har körkort med villkor om alkolås. 

Trafikverket
Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås, och i och med 
det inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlig-
het, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt område. Detta framgår av förordning 
(2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Beslut och klarlägganden bland annat kopplat till regeringsuppdraget om ”Infor-
mationsinsatser och kunskapshöjande insatser inom transportområdet” saknas 
ännu. En förutsättning för Trafikverkets fortsatta medverkan i Smadit är ett 
förtydligat uppdrag.
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Inom Trafikverkets målstyrnings- och etappmålsarbete för minskat antal döda 
och skadade i vägtrafiken är nykter trafik utpekat som en av de viktigaste indi-
katorerna att påverka, och som kontinuerligt analyseras med utgångspunkt från 
antal döda och skadade. 

Trafikverket (och dåvarande Vägverket) arbetade under 2003–2012 med att 
samordna och driva arbetet med Smadit.

Länsstyrelserna
Länsstyrelserna ska stödja genomförande av ANDT-strategin i respektive län. I 
det arbetet ingår att stödja utvecklingen av långsiktigt kunskapsbaserat regio-
nalt och lokalt arbete samt tvärsektoriella insatser i kommuner och landsting. 
Detta uppdrag regleras genom förordning (2012:606) om samordning inom 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Folkhälsomyndigheten
I Folkhälsomyndighetens uppdrag från regeringen ingår att stödja länsstyrel-
serna och särskilt ANDT-samordningsfunktionen. 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppföljningen av ANDT-strategin.

Folkhälsomyndigheten genomför årligen en undersökning bland samtliga kommu-
ner där kommunerna bland annat har möjlighet att svara på frågan om de arbetar 
med Smadit. Denna undersökning resulterar i den så kallade länsrapporten.

Kriminalvården
Kriminalvårdens koppling till Smadit utgörs av att frivården får i uppdrag av 
domstolen att utföra personutredning i brottmål. Frivården verkställer också 
fängelsestraff i form av intensivövervakning, skyddstillsyn med möjlighet till före-
skrift om samhällstjänst, kontraktsvård eller annan särskild föreskrift. Särskilda 
föreskrifter kan ges av domstol eller övervakningsnämnd och kan avse läkarvård, 
nykterhetsvård eller annan vård eller behandling.  Skyddstillsynsdömda och vill-
korligt frigivna med övervakning har normalt en ettårig övervakningstid. 

Kriminalvården bedriver också ackrediterade behandlingsprogram såväl inom fri-
vård som på anstalt. Målgrupperna för programmen är klienter som har kriminel-
la värderingar, är dömda för våldsbrott, inklusive våld i nära relation, missbrukar 
droger och alkohol, är dömda för sexualbrott eller har ett problematiskt spelande.  

Möjliga anpassningar av Smadit-metoden
Utifrån länsvisa och lokala förutsättningar finns möjligheter till anpassning 
och vidareutveckling av Smadit-metoden. Här redogörs för exempel på sådana 
anpassningar baserat på goda erfarenheter.

Fördjupat samarbete mellan Polismyndigheten och landstinget
I ett flertal län tillämpas ett fördjupat samarbete mellan Polismyndigheten och 
landstinget, vilket innebär att polisen i större utsträckning beaktar möjligheten 
att köra den rattfyllerimisstänkte direkt till beroendevårdens lokaler för förhör 
och rapportering, med möjlighet att utan avbrott slussa personen in i samtal 
och eventuell vidare behandling. Fortsatt vård kan sedan erbjudas via någon 
av landstingets mottagningar, personens hemkommun eller Kriminalvårdens 
frivård, beroende på det aktuella fallet.
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Ett bra samarbete med tydliga överlämningar mellan polis och vårdpersonal har 
pekats ut som en framgångsfaktor i dessa fall. 

Om ingripande myndigheter ska genomföra bevisprov och förhör i beroendevår-
dens lokaler kräver detta att polisen får tillgång till utrymmen som kan anpassas 
för just dessa ändamål. Ett sådant arbetssätt används med goda erfarenheter, 
bland annat i Örebro län. 

Kommunöverskridande samarbete
Om en av de större kommunerna i ett län har socialjour inom socialförvaltningen 
eller liknande verksamhet, kan man komma överens i länet eller regionen om att 
socialjouren ansvarar för Smadit under kvällar och helger innan ärendet skickas 
vidare till personens hemkommun. De skulle också kunna vara mottagare för alla 
Smadit-kunder i länet eller regionen, för att därefter slussa vidare till personens 
hemkommun. En fördel i det tillvägagångssättet är att Polismyndigheten, Tull-
verket och Kustbevakningen har färre aktörer att samarbeta med. En liknande 
arbetsmodell används i Västmanlands län genom att Socialjouren i Västerås tar 
emot alla länets Smadit-kunder för att sedan förmedla vidare till kommunerna.

Tillfällig utökad samverkan
Vid planering av större rattfyllerikontroller skulle samverkan mellan Polismyndig-
heten och ansvarig vårdgivare tillfälligt kunna utökas, med personal som finns redo 
för att omgående kunna genomföra inledande samtal med misstänkta rattfyllerister.
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9 Målsättning, uppföljning och utvärdering
Det övergripande målet med Smadit är att antalet återfall i rattfylleri ska 
minska. Det löpande arbetet bör följas upp med avseende på antalet 
delaktiga kommuner och antalet accepterade Smadit-erbjudanden. Vid 
utvärdering bör fokus ligga på återfall i rattfylleri samt samhällsekonomi.

Mål och indikatorer för ANDT-strategin
Målsättningen för ANDT-strategin är strukturerad i ett övergripande mål och 
sju långsiktiga mål. Varje långsiktigt mål är i sin tur nedbrutet i ett antal mål 
som är prioriterade för strategiperioden. Det mål som rör Smadit sorterar under 
det sjätte långsiktiga målet, se Figur 9.

 

 
 
 
Figur 9 Målstruktur i ANDT-strategin.

Regeringen fattade i oktober 2013 beslut28 om indikatorer för de långsiktiga 
målen. För de prioriterade målen finns ännu inget beslut om de indikatorer som 
föreslagits29. För det prioriterade målet 6.1 och dess åtgärd om ”Utvecklad sam-
verkan mellan myndigheter som polis, kommuner, beroendevård, länsstyrelse 

28 Regeringsuppdrag 2013-10-24
29 Regeringsrapport 2013-07-17

Övergripande mål
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade
av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Antalet döda eller skadade på grund av sitt eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska.

Antalet döda och
skadade p.g.a. sitt eget 

eller andras bruk av
alkohol, narkotika,

dopningsmedel eller
tobak ska minska

Prioriterade mål under
strategiperioden

Antalet döda och
skadade i trafiken p.g.a. 
alkohol och andra droger 

ska minska

Antalet döda och
skadade p.g.a. alkohol-,
narkotika- och dopnings-
relaterat våld ska minska

Dödligheten bland
ungdomar och unga vuxna 
p.g.a. alkohol-förgiftningar 

och experimenterande 
med droger ska minska

Medvetenheten i hela 
befolkningen om ANDT-
användningens effekter 

på hälsan bör öka

6

Långsiktigt mål 6

Prioriterat mål 6.1

Pågående åtgärd



32

och trafikmyndighet enligt metoden Smadit eller liknande metod” finns följande 
förslag på indikatorer:

1. Andel kommuner som uppger att kommunen arbetar med Smadit. 

2. Antal/andel misstänkta rattfyllerister (alkohol respektive droger) som  
 erbjuds Smadit och andelen av dessa som tackar ja. (Data genom Polisen,  
 Kustbevakningen och Tullverket. 

3. Att en vetenskaplig utvärdering av Smadit genomförs eller påbörjas under  
 strategiperioden med fokus på återfallsfrekvensen. 

Modell för uppföljning av Smadit
Denna utredning förordar att Smadit följs upp med hjälp av de indikatorer som 
föreslagits till regeringen, med undantag för en mindre justering av indikator 2. 
Justeringen av indikatorn föreslås mot bakgrund av att alla ratt- och sjöfylleris-
ter ska erbjudas Smadit. 
 

Indikator  Huvudaktör Genomförande och 
material

1. Andel kommuner 
som uppger att kom-
munen arbetar med 
Smadit. 

Folkhälsomyndigheten Länsrapporten

2. Antal/andel av 
misstänkta ratt- och 
sjöfyllerister (alkohol 
respektive droger) som 
tackar ja till Smadit-
erbjudande.

Polismyndigheten Polismyndighetens, 
Kustbevakningens och 
Tullverkets rapporte-
ringssystem

3. Att en vetenskaplig 
utvärdering av Smadit 
genomförs eller påbör-
jas under strategipe-
rioden med fokus på 
återfallsfrekvensen.

Folkhälsomyndigheten

Tabell 1 Föreslagen modell för uppföljning av Smadit.

Förslag till åtgärder för säkrare indata
För att få säkrare indata för föreslagen indikator 1 föreslås följande åtgärder:

1. Tydligare instruktioner för att den enkät som länsrapporten baseras på ska  
 nå rätt mottagare. Stickprov har visat att svaret på frågan om huruvida  
 kommunen arbetar med Smadit i flera fall inte stämmer överens med verklig- 
 heten, vilket antas bero på att frågan inte besvarats av rätt person inom  
 kommunen.

2. Komplettera frågan om huruvida kommunen arbetar med Smadit med ett  
 svarsalternativ för de fall landstinget är mottagare av Smadit-kunder i länet.
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För att få säkrare indata för föreslagen indikator 2 föreslås följande åtgärd:

1. Komplettering i Polismyndighetens, Kustbevakningens och Tullverkets  
 rapporteringssystem, som gör det obligatoriskt att redogöra för misstänkta  
 ratt- och sjöfylleristers svar på Smadit-erbjudandet.

Utvärdering av Smadit
Utredningen bedömer att en effektutvärdering av Smadit-metoden är nödvän-
dig för att på långt sikt skapa acceptans för metoden och därmed säkerställa en 
kontinuitet och fortlevnad för arbetet över tid. 

Utredningen föreslår att inriktningen på en utvärdering av Smadit bör följa den 
inriktning som framgår av föreslagen indikator 3, vilket innebär att fokus ska 
ligga på återfallsfrekvensen. Att mäta effekten på återfall i rattfylleri är emeller-
tid komplicerat, vilket sannolikt har varit en bidragande anledning till att någon 
fullständig sådan utvärdering hittills inte har genomförts. Effekten på återfall i 
rattfylleri beror dels på delaktiga myndigheters operativa arbete, dels på valet av 
behandling eller annan åtgärd, vilket varierar på individbasis. Detta gör det svårt 
att säkerställa källan till effekter –något som behöver beaktas i en utvärdering.

Utredningen anser vidare att det även finns ett värde i att belysa samhällsekono-
miska effekter till följd av Smadit. En studie av detta behöver ta hänsyn till både 
direkta och indirekta kostnader och nyttor på både kort och lång sikt.

Modell för utvärdering
Folkhälsomyndigheten har genom sin instruktion (2013:1020) regeringens 
uppdrag att utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområ-
det. Myndigheten ska även ansvara för den samordnade uppföljningen inom 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, vilket görs med hjälp av 
en särskilt utvecklad databas. Mot bakgrund av detta föreslår utredningen att 
Folkhälsomyndigheten, eller annan myndighet som regeringen finner lämplig, 
får i regeringsuppdrag att

1. utveckla en modell för utvärdering av Smadit

2. ansvara för utvärdering av Smadit. 

Folkhälsomyndigheten reserverar sig dock kring svårigheterna i att bedöma 
uppdragets komplexitet, genomförbarhet och resursbehov.

Användbara data vid utvärdering

Bland de indikatorer som är beslutade för uppföljning av ANDT-strategins lång-
siktiga mål kan ett flertal vara intressanta att använda som underlag vid utvär-
dering av Smadit. De indikatorer som utredningen bedömer som intressanta i 
detta avseende framgår av Tabell 2.
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Indikator Huvudaktör Genomförande och 
material

Dödlighet bland per-
soner med missbruks- 
och beroendediagnos

Socialstyrelsen Data från hälsodatare-
gistren

Dödsfall med narkotika-
förekomst i kroppen

Socialstyrelsen Data från Dödsorsaks-
registret och rättsmedi-
cinska data

Alkoholrelaterade döds-
fall i trafiken

Socialstyrelsen Rättsmedicinska data

Fordonsförare i sing-
elolyckor med person-
skada nattetid

Transportstyrelsen Data från STRADA

Narkotikarelaterade 
dödsfall i trafiken

Socialstyrelsen Rättsmedicinska data

Tabell 2 Beslutade indikatorer med koppling till Smadit.

Närliggande indikatorer för de prioriterade målen
Utöver ovan nämnda indikatorer för de långsiktiga målen bedöms även ett fler-
tal av de indikatorer som föreslagits för de prioriterade målen ha en koppling till 
Smadit. De kan således också vara intressanta att studera i samband med utvär-
dering. Nedan redogörs för relevanta indikatorer i relation till respektive mål.

Prioriterat mål 4.1: ”Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-
relaterad ohälsa ska utvecklas”
Socialstyrelsen har för målet fastställt följande utvecklingsindikatorer:

1.   Andelen personer med riskbruk av alkohol som inte längre har ett riskbruk  
  efter åtgärd. 

2.   Andelen med riskbruk av alkohol som fått (a) enkla råd, (b) rådgivande  
  samtal, (c) rådgivande samtal med särskild uppföljning, (d) kvalificerat  
  rådgivande samtal, (e) webb- och datorbaserad rådgivning. 

Det anges att utvecklingsindikator 1 ska ses som en resultatindikator. Om fler 
får åtgärden bör andelen med riskbruk minska över tid. Utvecklingsindikator 2 
syftar till att mäta åtgärder och är således att betrakta som en processindikator.

Prioriterat mål 1.4 : ”En fungerande lokal och regional samverkan och samord-
ning mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete” 
Pågående åtgärder inom målet är utveckling av samverkansöverenskommelser 
i kommunerna för att utveckla det lokala förebyggande arbetet. Enligt regering-
ens bedömning30 finns det en tydlig koppling mellan framför allt AND-missbruk 
och kriminalitet. Man anser därför att det krävs samlade insatser på lokal nivå 
mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet.

30 Promemoria S2013/2704/FST 2013
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Det finns ett antal frågor i Länsrapporten som fångar upp detta på såväl regional 
som lokal nivå, nämligen om det finns någon samverkansgrupp för det ANDT-
förebyggande och brottsförebyggande arbetet och vilka aktörer som i sådana fall 
finns med i denna grupp. Kommunerna har även fått svara på frågan om huruvida 
det finns någon form av skriftlig överenskommelse för denna samverkan. 

I förslaget till regeringen återfinns följande indikatorer för mål 1.4:

Frågor till länsstyrelserna: 

1a.  Fanns det under året någon regional samverkansgrupp för det ANDT- 
  förebyggande och brottsförebyggande arbetet? Ja/Nej 

1b.  Om ja, vilka regionala aktörer ingick i den regionala samverkansgruppen? 

Frågor till kommunerna: 

2a.  Fanns det under året lokal samverkan på kommunal nivå mellan det  
  ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbetet? Ja/Nej 

2b.  Om ja, vilka lokala aktörer ingick i denna lokala samverkan? 

2c.  Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna  
  lokala samverkan? Ja/Nej. 

2d.  Om ja, med vilka lokala aktörer hade kommunen en skriftlig överens- 
  kommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan?

Folkhälsomyndigheten föreslås få ansvaret för indikatorerna 1 och 2 som kan 
hämtas från Länsrapporten.

Eftersom denna utredning föreslår att samverkan enligt Smadit ska införlivas 
i ordinarie samverkansgrupper både länsvis och lokalt finns en tydlig koppling 
till föreslagna indikatorer för mål 1.4. Indikatorerna kan visa på om och i vilken 
omfattning dessa samverkansgrupper existerar. 
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10 Slutsatser och rekommendationer
Utredningens syfte med de presenterade förslagen motiveras här ytter-
ligare genom en kortfattad redogörelse för de resonemang som föregått 
förslagen. På längre sikt ser utredningen potential till utveckling för 
Smadit och närliggande områden genom att underrättelser mellan olika 
myndigheter blir obligatoriska i fler fall än i dag, och genom att alkolås-
programmet kompletteras med krav på behandling.

Utredningens förslag
Sammankallande myndighet och operativt ansvar
Utredningen föreslår att Polismyndigheten får regeringens uppdrag att sam-
mankalla samverkansarbetet, vilket huvudsakligen innebär att Polismyndig-
heten bör ansvara för att initiera samt verka för kontinuitet vid samverkan på 
nationell nivå, länsnivå och lokal nivå.

Förslaget att ge Polismyndigheten i uppdrag att vara sammankallande för 
Smadit stöds av alla myndigheter som deltar i utredningen, utom Rikspolissty-
relsen som reserverar sig mot det förslaget. Utredningen lägger således fram sitt 
förslag om sammankallande myndighet utan stöd av Rikspolisstyrelsen. 

Förslaget från de övriga myndigheterna motiveras av att Polismyndigheten 
bedöms ha överlägsna förutsättningar för att agera sammankallande, som enda 
myndighet med verksamhet på alla nivåer. Innan beslutet om att föreslå Polis-
myndigheten fattades har utredningen beaktat möjligheterna för alla berörda 
myndigheter att axla denna roll. För de myndigheter som bedömts som möjliga 
aktörer har en mer djupgående genomlysning av för- och nackdelar gjorts. Slut-
satsen blev att ingen annan myndighet har lika bra förutsättningar som Polis-
myndigheten att effektivt samordna de samverkande parternas arbete enligt 
Smadit-metoden. 

Ytterligare ett viktigt skäl till att föreslå Polismyndigheten är att de ansvarar för 
huvuddelen av det initiala steget i metoden genom att de genomför majoriteten 
av nykterhetskontrollerna. Kommunerna och landstingen har ingen möjlighet 
att påverka omfattningen av Smadit-kunder. Polismyndighetens engagemang är 
i och med detta en förutsättning för att Smadit som helhet ska fungera. Med ett 
tydligt uppdrag till Polismyndigheten skapas förutsättningar för att resurser kan 
användas till att utföra det operativa arbetet, snarare än att övertyga parterna 
om deras arbetsuppgifter enligt metoden. För vidare information om vilka över-
väganden som ligger till grund för förslaget hänvisas till bilaga 1.

Utredningen ser vidare att det finns ett tydligt stöd för att Polismyndigheten tar 
en sammankallande roll i de direktiv som styr polisens verksamhet. Av polisla-
gen (1984:387) framgår att det särskilt åligger polisen att fortlöpande samar-
beta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 
förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Utredningen vill under-
stryka att det är just ett sådant arbete som Smadit-metoden innebär. Av reger-
ingens regleringsbrev till polisen framgår vidare att polisens brottsförebyggande 
arbete ska utföras på eget initiativ och i samverkan med andra samhällsaktörer.
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Rikspolisstyrelsens uppfattning 
Rikspolisstyrelsen är dock av uppfattningen att huvudansvaret för Smadit-metoden 
inte kan anses ingå i myndighetens uppdrag. Polisen ska samverka i många skif-
tande former och gör så men att vara ansvarig/sammankallande för en verksamhet 
som i huvudsak ska leda till samtal om vård och behandling ingår inte i polisens 
kärnverksamhet enligt Rikspolisstyrelsen.

Modell för samverkan
Den modell för samverkan som föreslås innebär att samverkan mellan berörda 
myndigheter förekommer på tre nivåer: nationellt, länsvis och lokalt. Detta föl-
jer strukturen för övergripande samverkan inom ANDT-strategin och är natur-
ligt med hänsyn till det operativa arbete som Smadit-metoden innebär.

Genom samverkan på nationell nivå finns ett forum för alla berörda myndighe-
ter. Vidare är detta ett sätt att säkerställa en långsiktigt gemensam metod ge-
nom att styra verksamheten med nationella styrdokument. Nivån behövs även 
för gemensam informationsspridning i hela landet. Genom att den nationella 
samverkansgruppen har möjlighet att lyfta erfarenheter och förslag från hela 
landet, ges möjligheten till en helhetsanalys som tillåter en långsiktig utveck-
ling av metoden. Utredningen ser att detta är viktigt för att säkerställa nationell 
enhetlighet och erfarenhetsspridning mellan olika delar av landet.

Med samverkan på länsnivå skapas ett forum för alla regionalt berörda aktörer. 
Genom att besluta om ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting på 
denna nivå ges möjligheter att anpassa arbetet utifrån lokala förutsättningar. 
Mindre kommuner kan exempelvis överlåta ansvaret för att ta emot Smadit-
kunder till landstinget eller större kommuner, beroende på vilka förutsättningar 
och samarbetsformer som finns. Dessutom finns möjligheten att diskutera hur 
överlämningen mellan aktörerna sker på bästa sätt. Om den som skickar och 
den som tar emot Smadit-kunder förstår varandras perspektiv och behov, ökar 
chansen för ett lyckosamt samverkansarbete där ingen värdefull information 
försvinner på vägen.

I det uppdrag31 om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhänder-
tagande av berusade personer som regeringen beslutade om den 27 mars 2014 
ska kommuner, landsting och polis samverka och formulera överenskommelse. 
Denna utredning ser starka beröringspunkter mellan detta nya uppdrag och 
verksamheten inom Smadit. Dessa två insatser skulle på ett tydligt sätt kunna 
kopplas samman.

Med samverkan på lokal nivå ges slutligen möjligheten att lyfta Smadit som en 
del i det lokala brottsförebyggande arbetet, och inte minst så utförs den opera-
tiva delen i Smadit här. 

Målsättning uppföljning och utvärdering
Genom att utredningens förslag till modell för uppföljning av Smadit grundar 
sig på beslutade och föreslagna mål och indikatorer inom regeringens ANDT-
strategi, innebär det att det övergripande målet för Smadit sammanfaller med 
prioriterat mål 6.1 ”Antalet döda och skadade i trafiken till följd av alkohol och 
andra droger ska minska”. Utredningens ambition har varit att ta hänsyn till 
de överväganden som har gjorts i tidigare utredningar och komplettera med ny 
kunskap. Därför föreslås viss justering av föreslagna indikatorer och åtgärder 
som kan bidra till säkrare indata. 

31 Regeringsbeslut 2014-03-27.
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Utredningens förslag till indikatorer medför att Folkhälsomyndigheten och 
Polismyndigheten är ansvariga för varsin indikator. Folkhälsomyndighetens 
indikator om antal kommuner som arbetar enligt Smadit är redan etablerad, 
och med de förändringar i enkäten till länsrapporten som föreslås kommer 
tillförlitligheten till insamlade data att öka. För indikatorn om antal/andel ac-
cepterade Smadit-erbjudanden som Polismyndigheten föreslås ansvara för, är 
tillförlitligheten beroende av det rapporteringssystem som används inom Polis-
myndigheten, Kustbevakningen och Tullverket. Genom att dessa myndigheters 
gemensamma rapporteringssystem, PUST, är nedlagt innebär det att osäkerhe-
ten kring insamlingen av indikatorn för tillfället är stor. Utredningen förutsätter 
emellertid att ett nytt rapporteringssätt som möjliggör detta kommer att utveck-
las, och utredningen ser inte heller något alternativ till denna indikator.

När det gäller utvärdering av Smadit har utredningens ambition varit att peka 
ut en riktning mot effekten på återfall och samhällsekonomi, för att det inte ska 
råda några tvivel om att det som avses är en utvärdering av effekterna till följd 
av Smadit och inte en utvärdering av hur arbetsgången enligt själva metoden 
fungerar. Genom att peka ut denna riktning men inte ytterligare definiera exakt 
hur utvärderingen ska genomföras, vill utredningen ge Folkhälsomyndigheten, 
eller den myndighet regeringen finner lämplig, de bästa förutsättningarna för 
att utveckla en modell för utvärdering utifrån sin egen expertis. Folkhälsomyn-
digheten lämnar en reservation om att det är svårt att uppskatta uppdragets 
komplexitet, genomförbarhet och resursbehov.

Framgångsfaktorer för arbete enligt Smadit-metoden
Utredningen bedömer att följande framgångsfaktorer är viktiga att beakta för 
att arbetet enligt Smadit-metoden ska fungera så bra som möjligt.

Ansvarig person
En förutsättning för att nå framgång med arbetet är att det finns en person med 
ett utpekat ansvar för Smadit på lämpliga nivåer inom berörda myndigheter. 
Antalet personer med ett utpekat ansvar är bland annat beroende av omfatt-
ningen på operativt arbete och beslutas av respektive myndighet. Tanken är att 
det ska vara tydligt och transparent vem som exempelvis säkerställer att det 
operativa arbetet fungerar, håller i kontakten med andra myndigheter och vid 
behov för vidare information inom sin organisation.

Löpande samverkan
En av framgångsfaktorerna är att hålla samverkan levande och att löpande 
samverkan och möten mellan berörda myndigheter faktiskt äger rum. Hur ofta 
detta sker är beroende av hur det operativa arbetet fungerar. Även när arbetet 
fungerar finns det emellertid ett behov och ett värde av löpande samverkans-
möten, eftersom ett viktigt syfte med samverkan är att hålla sig informerad om 
förändringar inom de deltagande myndigheternas organisation.

Utbildning för polis, tull- och kustbevakningstjänstemän
Smadit bör ingå som ett obligatoriskt moment i utbildning av nya poliser samt 
för tillämplig personal inom Tullverket. Utbildningen bör omfatta Smadit-me-
toden och dess syfte i sin helhet samt den problematik som finns kring missbruk 
och beroende. Vidare bör utbildningen även beröra lämplig samtalsteknik, uti-
från Socialstyrelsens rekommendationer, för att motivera misstänka personer 
till att acceptera Smadit-erbjudandet. Kustbevakningen har redan Smadit som 
ett obligatoriskt ämne i sin aspirantutbildning.



39

För befintlig personal bör information om Smadit ingå i utbildning i kringut-
rustning eller dylikt som är kopplat till ratt- och sjöfyllerirapportering.

Återuppringning
En metod som har visat sig lyckosam är att kontrollerande myndigheter efter 
någon dag kontaktar den rapporterade personen som har tackat nej till Smadit, 
för att återigen ställa frågan om de önskar ett inledande samtal med socialtjänst 
eller beroendevård. 

Rekommendationer för vidare utredning
Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en utredning i syfte att identifiera 
och föreslå nödvändiga lagändringar för att möjliggöra:

1. Obligatorisk underrättelse om ratt- och sjöfyllerirapporterade till kommu- 
 nernas socialtjänst.

2. Obligatorisk underrättelse till Kriminalvården då personer begår nya brott  
 under pågående påföljd.

3. Att behandling och andra insatser beaktas som en obligatorisk del av alkolås- 
 programmet.

Syftet med dessa åtgärder är att ge ytterligare förbättrad effekt på minskad 
andel återfall i ratt- och sjöfylleri. Att införa dessa kräver emellertid förändrad 
lagstiftning, och utredningen föreslår därför vidare utredning av hur åtgärderna 
kan möjliggöras.

Underrättelse till kommunernas socialtjänst
Vid rapportering av rattfylleri skickas en underrättelse till Vapenärendesystemet 
(VÄS) och till Transportstyrelsen. I Transportstyrelsens körkortsregister lagras 
uppgifterna i två år. Transportstyrelsen har direktåtkomst till belastningsregistret, 
och uppgifterna kan ligga till grund för indraget körkort på grund av opålitlighet. 

Ingen underrättelse skickas emellertid till socialtjänsten i personens hemkom-
mun. Enligt lagstiftningen får socialtjänsten endast underrättas om den misstänk-
te lämnar sitt medgivande. Det finns alltså inte någon möjlighet för ingripande 
myndigheter att med automatik underrätta socialtjänsten i varje enskilt fall. Ett 
sådant förfarande är däremot obligatoriskt vid omhändertagande av berusade 
personer, där polisen är ålagd att vidarerapportera detta till socialtjänsten. 

Utredningen bedömer att ett förfarande som liknar underrättelse vid omhän-
dertagande av berusade personer bör vara lämpligt även vid rattfyllerirapporte-
ring. Redan under 2009 gjorde Rikspolisstyrelsen en framställan till regeringen 
om att denna författningsändring bör göras.32 Rikspolisstyrelsens framställan 
övervägdes i Missbruksutredningen som lämnades år 2011.

Sammanfattning från Missbruksutredningens (SOU 2011:35) överväganden om 
författningsändring av polislagen (1984:387)

Mot bakgrund av att Rikspolisstyrelsen den 14 september 2009 framställde till 
regeringen (JuD) om författningsändring gällande komplettering av polisens 
uppgiftsskyldighet enligt polislagen (1984:387) har Missbruksutredningen 
resonerat kring denna. Missbruksutredningen konstaterar att Skelleftemodellen 

32 Rikspolisstyrelsen (2009), RA-187-3851/09
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ligger i linje med utredningens överväganden om upptäckt och tidig interven-
tion inom missbruks- och beroendevården. 

Missbruksutredningen anser dock att det finns skäl som talar emot Rikspolissty-
relsens föreslagna lagändring. Bland annat anser Missbruksutredningen att:

• Av de som misstänktes för rattfylleribrott valde endast 7-8 procent av då  
 tillgänglig statistik att samtala med beroendevård eller socialtjänst. I Miss- 
 bruksutredningen görs bedömningen att ännu färre skulle gå med på ett  
 samtal om anmälan skickades utan deras samtycke.

• Genom att skicka en anmälan till beroendevård eller socialtjänst bryter man  
 mot sekretessen vilket skulle kunna uppfattas som starkt integritetskränkande. 

• En obligatorisk anmälan till beroendevård och socialtjänst skulle bli ett icke  
 obetydligt administrativt arbete för beroendevård och socialtjänst med ett ur  
 behandlingssynpunkt ringa resultat. 

Mot bakgrund av ovanstående skäl har Missbruksutredningen avstått från att 
föreslå en lagändring i enlighet med Rikspolisstyrelsens framställan.

Utredningens bedömning och förslag
Denna utredning är av uppfattningen att man genom en lagändring, i enlighet 
med den framställan som Rikspolisstyrelsen framställde till regeringen den 14 
september 2009, skulle kunna ge förutsättningar för ett minskat antal återfall 
i ratt- och sjöfylleri. Det kan konstateras att större delen av de personer som 
ertappas för rattfylleri har konstaterade alkoholproblem. Enligt forskningspro-
jektet Kapubra hade 58 procent av de misstänkta manliga och 55 procent av de 
misstänkta kvinnliga förarna alkoholproblem. Utredningen anser att de skäl 
som Missbruksutredningen angett som stöd för att inte föreslå en lagändring 
bör kunna omprövas och omvärderas. 

Obligatorisk underrättelse till socialtjänsten i hemkommunen skulle ge ytterli-
gare förutsättningar för en högre procentuell andel som kommer in i vård och/
eller behandling för sitt alkoholmissbruk. Även om det inte går att förutse hur 
många som skulle kunna få vård och/eller behandling genom en obligatorisk 
underrättelseskyldighet får det anses angeläget att arbeta brett för att åstad-
komma ett minskat rattfylleri på de svenska vägarna. Detta bedöms också ha 
en positiv påverkan ur ett missbruks- och beroendeperspektiv, eftersom många 
rattfyllerister upptäcks i ett tidigt stadium av missbruk, och en möjlighet att 
bryta mönstret finns genom denna insats.

Utredningen tvivlar inte på att en obligatorisk underrättelse skulle kunna upp-
fattas som integritetskränkande för den misstänkte, men anser att fördelarna 
väger tyngre än nackdelarna om man beaktar att denna åtgärd kan ge upphov 
till ett minskat ratt- och sjöfylleri och därmed förutsättningar för att färre 
människor skadas eller dör i trafiken till följd av alkoholrelaterad körning.

En underrättelseskyldighet skulle medföra ökade arbetsuppgifter för social-
tjänsten. Det rapporteras i dag cirka 26 000 rattfylleribrott varje år, och för-
delat på landets 290 kommuner innebär det att varje kommun skulle få cirka 
90 underrättelser varje år. Denna siffra skulle förvisso vara betydligt högre för 
kommuner i större städer och desto mindre för landsbygdskommuner. Utred-
ningen bedömer ändå att detta bör medföra en ringa ökning av belastningen på 
den befintliga administrationen. 
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Underrättelse till Kriminalvården
När dömda personer under verkställighet av kriminalvårdspåföljd i form av 
skyddstillsyn eller fängelse begår nya brott finns det i dag inget system som 
medför att detta per automatik kommer till Kriminalvårdens kännedom, förut-
satt att de nya brotten inte medför anhållande eller häktning. 

Det är i stället först om ett utdrag görs ur belastningsregistret eller om Kriminal-
vården får en begäran om yttrande från domstol som det nya brottet upptäcks. 
Ett lagkrav på underrättelse från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten till 
Kriminalvården i dessa fall skulle kräva förändringar i offentlighets- och sekretes-
slagstiftningen i form av förändrat skaderekvisitet och formuleringar i 10 kap 27 § 
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En sådan förändring skulle med-
föra tätare samverkan mellan nämnda myndigheter, vilket skulle kunna förbättra 
möjligheterna att förebygga brott genom gemensamma insatser. 

Grundidén med Smadit-metoden är snabba och motiverande insatser gemen-
samt mellan myndigheterna för individens och samhällets bästa. Kriminal-
vården har i uppdrag att förebygga återfall i brott, och de skulle i ett tidigare 
skede kunna erbjuda insatser om de så snabbt som möjligt får kännedom om ny 
brottslighet under verkställigheten. Detta skulle öka möjligheterna till vård och 
behandling för individen.

Utredningen ser att det med hänsyn till Polismyndighetens och Åklagarmyndig-
hetens rutiner troligen skulle vara svårt att begränsa en underrättelseskyldighet 
till att endast röra ratt- och sjöfylleribrott. Samtidigt är ratt- och sjöfyllerirap-
porterade ofta även misstänka för andra brott vid samma tillfälle. Detta är 
frågor som behöver studeras vidare inför ett eventuellt förslag om lagändring på 
området.

Utredningen föreslår sammanfattningsvis att skaderekvisitet och 10 kap 27 § of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) bör utredas för att identifiera förslag 
på hur Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kan ges utökade möjligheter 
att underrätta Kriminalvården då dömda personer begår nya brott under verk-
ställigheten.

Samordning mellan Smadit och Alkolåsprogrammet
Sedan den 1 januari 2012 är det möjligt att få körkort med villkor om alkolås 
som ett alternativ till körkortsåterkallelse vid rattfylleribrott. Detta anges i 
körkortslagen (1998:488), och det är Transportstyrelsen som prövar en sådan 
ansökan.

I förarbetena till den nya lagstiftningen om körkort med villkor om alkolås 
konstateras att en tätare koppling mellan behandling och körkort med villkor 
om alkolås torde medföra en lägre risk för inträde eller återfall i beroende/miss-
bruk och därigenom också en samhällsekonomisk vinst (SOU 2008:84 och Prop. 
2010/11:26). 

Den faktiska lagstiftningen på området innehåller, trots ovanstående, ingen 
tätare sammanknytning mellan behandling och användande av alkolås. Anled-
ningen till detta är främst en önskan om att så många som möjligt ska ansöka 
om körkort med villkor om alkolås. En tätare sammanknytning mellan behand-
ling och användandet av alkolås bedömdes kunna medföra ytterligare hinder 
och/eller kostnader för den enskilde. Nuvarande lagstiftning är därför utformad 
som en ren trafiksäkerhetsmässig åtgärd. 
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För att körkort med villkor om alkolås i framtiden ska ses som en del av en 
behandlande åtgärd krävs en breddad beskrivning av alkolåsprogrammets syfte 

– en beskrivning som inte bara tar hänsyn till trafiksäkerhetsaspekten utan även 
till former för behandling och rehabilitering av rattfyllerister. Utredningen 
anser att en sådan breddning av programmet också är nödvändig för att syfta 
till förbättrad trafiksäkerhet på lång sikt och inte enbart under programtiden. 
Med ett sådant synsätt skulle Transportstyrelsen kunna ställa krav på att den 
sökande kan uppvisa ett intyg på att en behandling har påbörjats eller avslutats 
innan denne beviljas körkort med villkor om alkolås.

Ovanstående förslag bygger dock på att det också finns en beredskap inom den 
behandlande vården för att hantera denna grupp. Ett annat, mindre långtgåen-
de alternativ skulle kunna vara att Transportstyrelsen får en skyldighet att med-
dela utpekade vårdgivare när någon beviljats ett körkort med villkor om alkolås. 
Vårdgivarna skulle då själva kunna ta en vidare kontakt med den enskilde för att 
förmå denne att påbörja en behandling. Ett sådant förslag bygger på möjlighe-
ten att bryta sekretessen mellan olika myndigheter.

Som ett tredje alternativ finns möjligheten att introducera ett system där ett 
intyg om ett aktivt deltagande i behandling kan påverka den tid som en person 
har ett körkort med villkor om alkolås, eller har sitt körkort återkallat. För att 
detta skulle kunna vara möjligt krävs dock en förändrad syn och därigenom 
förändrad praxis på området. Det i sin tur är förmodligen inte möjligt utan en 
förändrad lagstiftning. 

Utredningen bedömer att regeringen bör låta utreda möjligheterna till en tätare 
koppling mellan behandling och körkort med villkor om alkolås. 
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Bilaga 1

Överväganden om sammankallande  
myndighet
I denna bilaga sammanfattas övervägandena om varje berörd myndig-
hets möjlighet att agera sammankallande för samverkan enligt Smadit. 
Polismyndigheten, länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten och Trafikver-
ket har bedömts ha bättre förutsättningar än de övriga myndigheterna, 
och redogörelsen för dem är därför något längre.

Polismyndigheten
Fördelar med Polismyndigheten som sammankallande
Polismyndigheten kommer vara den enda av de samverkande myndigheterna 
som finns representerad på alla nivåer: nationellt, i varje län och lokalt. Polis-
myndigheten kommer dessutom att vara den enskilda myndighet som inom 
ramen för Smadit utför störst arbetsinsats i det operativa arbetet genom att 
myndigheten står för merparten av de nykterhetskontroller av förare som ge-
nomförs i Sverige. Om personer inte tillfrågas och motiveras till kontakt med de 
vårdande aktörerna, stannar metodarbetet av. Ett större ansvar för Polismyn-
digheten borgar för ett aktivt användande av Smadit. 

Av regeringens regleringsbrev om inriktningen för polisens verksamhet framgår 
att polisen ska arbeta brottsbekämpande, bland annat genom att förhindra att 
brott begås och utreda brott i syfte att möjliggöra lagföring. Polisen ska även 
tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. Vidare anges att polisens brottsföre-
byggande arbete ska vara planlagt, proaktivt och problemorienterat. De brotts-
förebyggande metoder som används ska om möjligt utgå från beprövad erfaren-
het eller vara utvärderade, och arbetet ska utföras såväl på eget initiativ som i 
samverkan med andra samhällsaktörer.

Vidare ser utredningen att polislagen (1984:387) ger ett tydligt stöd för att Polis-
myndigheten tar en sammankallande roll i de direktiv som styr polisens verk-
samhet. Lagen fastställer att det särskilt åligger polisen att fortlöpande samar-
beta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 
förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Utredningen vill under-
stryka att det är just ett sådant arbete som Smadit-metoden innebär. 

Nackdelar med Polismyndigheten som sammankallande
Ett argument som framförts mot Polismyndigheten är att det inte ingår i po-
lisens uppdrag att leda en verksamhet som har någon form av vård som mål. 
Även värdet med en sammankallande myndighet som står utanför det operativa 
arbetet har framförts, eftersom denna myndighet antas kunna ha ett mer neu-
tralt perspektiv på alla delar av processen.

Slutsats
Utredningen bedömer att fördelarna med Polismyndigheten som sammankal-
lande myndighet tydligt överväger nackdelarna. Utredningen ser inte att det i 
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rollen som sammankallande myndighet ingår ett ansvar för vårdande verksam-
het, utan att ansvaret ligger i att samordna samverkan mellan de olika myndig-
heterna. Utredningen ser inte heller att argumentet för en utomstående part 
som ansvarig är tillräckligt motiverat. I stället ser utredningen en stor fördel 
i att den myndighet som utför störst del av det operativa arbetet i metodens 
första steg även tar störst ansvar. 

Utredningens förslag är att Polismyndigheten utses till sammankallande för 
samverkan enligt Smadit.

Länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten
Att låta länsstyrelserna vara sammankallande för Smadit skulle sannolikt 
innebära att ANDT-samordnaren på respektive länsstyrelse skulle vara sam-
mankallande för länet medan ansvaret för att sammankalla den nationella 
samverkansgruppen antingen skulle ligga på en utpekad länsstyrelse eller Folk-
hälsomyndigheten, i vars uppdrag det ingår att stödja ANDT-samordnarna.

Fördelar med länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten som 
sammankallande
Det skäl som talar starkast för att förorda länsstyrelserna som sammankallande 
myndighet, eventuellt tillsammans med Folkhälsomyndigheten, är det faktum 
att Smadit utgör en del av ANDT-strategin för vilken myndigheterna, bland 
flera aktörer, har ett ansvar. För att nå målen i strategin måste olika sektorer 
i samhället samverka. ANDT-politiken är sektorsövergripande, vilket också 
kräver en sektorsövergripande samordningsstruktur för en samlad uppföljning 
och utvärdering. 

Flera län har tagit fram handlingsplaner, policyer, program eller liknande regio-
nala strategidokument, med utgångspunkt i den nationella strategin. Insatser på 
regional och lokal nivå är en förutsättning för förverkligandet av den nationella 
strategins intentioner, och Smadit-metoden är ett exempel på en sådan insats.

I de regionala styrdokument som ofta förekommer, finns en möjlighet att ope-
rationalisera regeringens målsättningar med ANDT-politiken, utifrån regionala 
och lokala behov och förutsättningar. Här finns också en möjlighet att konkret 
ange och förtydliga ansvarsområden och rollfördelning, undvika dubbelarbete 
och skapa utrymme för samordning. Att verka för att insatser på de här ni-
våerna ”drar åt samma håll”, utifrån målsättningar och tillgängliga resurser i 
andra regionala och lokala styrdokument, bidrar till en god hälsa för alla. En 
god måluppfyllelse av ANDT-politiken är beroende av just en samlad planering, 
struktur och uppföljning.

Nackdelar med länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten som 
sammankallande
Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har inte ett uttalat uppdrag att 
sprida eller förvalta metoder, men däremot att verka för att nationella mål får 
genomslag i länen. Detta kan till exempel ske genom att länsstyrelserna bidrar 
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och till spridning av metoder m.m. Smadit 
är en av flera metoder/arbetssätt som kan tillämpas för en bättre måluppfyllelse. 
Enligt uppdraget till länsstyrelserna ska planerade och genomförda insatser i 
länen utgå ifrån regionala och lokala behov, vilket kan variera från län till län 
och från kommun till kommun. Länsstyrelsernas uppdrag är till stor del ett re-
gionalt uppdrag på ANDT-området, vilket dock inte innebär att länsstyrelserna 
operativt ska arbeta med alla delar av ANDT-strategin.
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Från länsstyrelsens håll har det framförts att det faktum att länsstyrelserna inte 
själva deltar i det operativa arbetet i Smadit-metoden sannolikt skulle utgöra en 
försvårande omständighet om myndigheten vore sammankallande. Detta efter-
som myndigheterna inte har någon rådighet över beslut om operativa insatser. 

Slutsats
Utredningens slutsats är att inte förorda länsstyrelserna, eventuellt tillsammans 
med Folkhälsomyndigheten, som sammankallande för Smadit.

Trafikverket
Fördelar med Trafikverket som sammankallande
Trafikverket har såväl nationell som regional verksamhet och ska, i enlighet 
med förordning (2010:185), verka för att de transportpolitiska målen uppnås. 
Som en del av detta uppdrag ingår att inhämta och sprida kunskap och informa-
tion om trafiksäkerhet. I förordningen anges även att Trafikverket ska samverka 
med andra aktörer och därvid vidta åtgärder för att de transportpolitiska målen 
uppnås så effektivt som möjligt. Detta skulle kunna utgöra ett motiv till att låta 
Trafikverket vara sammankallande för Smadit. Dessutom ledde Trafikverket 
(dåvarande Vägverket), från 2003, arbetet med att införa Smadit i hela landet, 
och hade sedan det samordnande ansvaret på nationell och regional nivå till och 
med 2012. 

Nackdelar med Trafikverket som sammankallande
Anledningen till att Trafikverket inte längre samordnar något arbete kopplat till 
Smadit är att myndighetens uppdrag skiljer sig från Vägverkets. Det innebär 
bland annat att den samverkansform inom det så kallade sektorsarbetet med 
andra aktörer som tidigare förekom, bland annat inom trafiksäkerhetsområdet, 
inte längre existerar. 

Trafikverket har ingen del i det operativa arbetet i Smadit-processen. Myndighe-
tens erfarenhet som ansvarig för samordningen av Smadit är att det finns stora 
svårigheter att som utomstående part påverka beslut om operativa insatser och 
att en stor andel av tillgängliga resurser förbrukas för att övertyga operativa 
parter om behovet av insatser, i stället för att satsa dessa på faktiska insatser.

Trafikverket har även liten möjlighet att integrera Smadit i redan befintliga sam-
verkansgrupperingar eftersom Trafikverket inte finns naturligt representerat i 
de föreslagna nivåerna för samverkan.

Slutsats
Utredningens slutsats är att inte förorda Trafikverket som sammankallande för 
Smadit.

Landstingen
Landstingen och regionerna deltar operativt som en av de vårdgivande parterna 
i Smadit-metoden. Det finns exempel på landsting som tagit en aktiv roll inom 
Smadit-samarbetet och drivit på samverkan med Polisen och andra aktörer. 

Utredningens slutsats är emellertid att landstingets möjlighet att ta en sådan 
roll är starkt beroende av de geografiska förutsättningarna och hur ansvarsför-
delningen ser ut regionalt mellan landstinget och länets kommuner. Dessutom 
finns det stora variationer i landstingens organisation, bland annat när det 
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gäller andelen administrativ personal, och möjligheterna att samordna samver-
kansarbete med andra myndigheter kan därför variera mycket. 

Det starkaste argumentet mot landstingen som sammankallande för Smadit är 
emellertid att landstingen och regionerna är 21 självständiga myndigheter. En 
naturlig part för nationell samordning skulle därmed saknas. Samtidigt bedöms 
en väl fungerande nationell modell som kan tillämpas på alla platser i landet 
vara en viktig framgångsfaktor för det framtida arbetet. Av den anledningen 
har möjligheterna att föreslå landstingen som sammankallande myndighet för 
Smadit inte studerats vidare.

Kustbevakningen
Kustbevakningen har endast verksamhet längs med landets kuster och utför 
därmed en mycket liten del av det löpande operativa arbetet i Smadit-metoden, 
jämfört med Polismyndigheten. Utredningen har inte funnit tillräckliga motiv 
för att vidare utreda för- och nackdelar med Kustbevakningen som sammankal-
lande myndighet för Smadit.

Tullverket
Tullverkets verksamhet finns i hela landet, men främst vid gränsorter med 
större resande- och godsflöden, i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Liksom Kustbevakningen utför Tullverket endast en mycket liten del av det 
löpande operativa arbetet enligt Smadit, jämfört med Polismyndigheten. Utred-
ningen har därmed inte funnit det värt att vidare beröra för- och nackdelar med 
Tullverket som sammankallande myndighet för Smadit.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen finns representerad på flera platser i landet men bedriver 
ingen regional verksamhet. Utredningen har därmed inte funnit det värt att vi-
dare beröra för- och nackdelar med att rekommendera Transportstyrelsen som 
sammankallande för Smadit.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en viktig part inom Smadit genom de riktlinjer som utarbetas 
för den vård och behandling som bör rekommenderas för personer med miss-
bruks- och beroendeproblem. Riktlinjerna följs i hög grad av kommunerna och 
landstingen och påverkar således behandlingen av Smadit-kunder. Myndighe-
tens uppdrag är emellertid främst att bidra med expertkunskap och inte upp-
gifter av samordnande karaktär. Socialstyrelsen har inte heller någon regional 
verksamhet. Arbetsgruppen har därmed inte funnit tillräckliga motiv för att 
vidare överväga Socialstyrelsen som sammankallande myndighet för Smadit.



49

Bilaga 2

Förslag till förlaga för länsöverenskommelse
Nedan följer ett förslag till hur överenskommelse i länen kan utformas.

Överenskommelse angående Smadit i NN län 
Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är ett nationellt samver-
kansarbete mellan Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Socialsty-
relsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och landsting, länsstyrel-
serna, Trafikverket, Transportstyrelsen och Kriminalvården. Smadit innebär att 
misstänkta ratt- och sjöfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, 
ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård 
om de vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt alkohol- och/eller drogpro-
blem. 

Syfte
Syftet med Smadit i NN län är att minska antalet återfall bland rattfyllerister 
genom att öka möjligheten till vård och behandling för dem som misstänks för 
ratt- och sjöfylleri. Syftet med denna överenskommelse är att fastställa vilka 
parter som deltar i Smadit-arbetet i länet och respektive parts ansvar.

Målgrupp för Smadit
Alla som misstänks för ratt- och sjöfylleri på grund av alkohol eller droger, in-
klusive de vars bevisprov hamnar under straffbar gräns.

Deltagande parter
Smadit i NN län är ett samverkansarbete mellan Polismyndigheten, Tullverket 
(i förekommande fall), Kustbevakningen (i förekommande fall), landstinget, 
länets kommuner, länsstyrelsen och Kriminalvården. Denna överenskommelse 
träffas mellan länets samtliga parter.

Operativt arbete
Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska, i samband med nyk-
terhetskontroller, erbjuda alla misstänka ratt- och sjöfyllerister ett samtal med 
socialtjänst eller beroendevård. Alla misstänkta ska få erbjudandet, även om be-
visprov hamnar under straffbar gräns. Den misstänkte personen, Smadit-kun-
den, slussas sedan vidare till ansvarig vårdgivare enligt länets rutiner. Ansvarig 
vårdgivare tar emot Smadit-kunder i enlighet med länets rutiner och erbjuder 
dem ett första samtal för att utifrån detta besluta om ytterligare behandling 
eller annan åtgärd i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård.

[Beskrivningen kompletteras utifrån vilka rutiner som beslutas om i länet. 
Beroende på om Smadit-kunder skjutsas direkt till ansvarig vårdgivare eller om 
kontaktuppgifter skickas varpå samtal erbjuds via telefon ska detta framgå här.]

 



Ansvarig vårdgivare
Beskrivning infogas om vem som är ansvarig vårdgivare i länet eller för respek-
tive kommun och kontaktuppgifter till densamma, och som alltså är den part 
som tar emot Smadit-kunder från Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevak-
ningen.

Ansvar
Alla parter ansvarar var och en för sin del av det operativa arbetet.

Samverkansparterna i länet samlas med för länet lämpligt intervall med Polis-
myndigheten som sammankallande.

Ekonomi
Respektive myndighet svarar för sina kostnader för verksamheten enligt över-
enskommelsen. 

Giltighetstid
Överenskommelsen gäller från och med undertecknandet och tillsvidare till 
dess att behov av en uppdaterad överenskommelse aktualiseras.

Undertecknande av överenskommelsen 

Ort, datum

Undertecknande av representant för respektive part på länsnivå.





Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se TR
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