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Projekt: Kryckan 2 - manual och genomförande av stöd till offer för rattfylleri
Diarienummer: 2012-045
Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er
därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.
1.

Har projektarbetet påbörjats?

		
2.

Ja			

Nej

Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

		

Ja, projektet kommer att påbörjas den

		

Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.
3.

Vad har gjorts hittills i projektet?
1. Överläggningar har hållits med MHF och Brottsofferjourernas riksförbund under vårterminen 2013.
Från BOJ deltog Eva Larsson och Sven-Erik Alhem. Detta möte var en uppföljning av ett förberedande
möte i början av året.
Ett viktigt resultat av detta är att Brottsofferjourernas Riksförbund i sin nya verksamhetsplan (2014-2017)
har skrivit in att man i fortsättningen också ska ge aktivt stöd till ”…anhöriga till offer för rattfylleri…” Det
är ett viktigt steg för att förbättra stödet till rattfylleridrabbade lokalt i kommunerna, eftersom BOJ bedriver
lokal stödverksamhet över hela landet.
Ett annat viktigt resultat gäller det påtalade behovet av att det genomförs ändringar i polisens
förundersökningskungörelse så att brottsoffer verkligen erbjuds samtalsstöd i samband med
rattfylleriolyckor. Nu kommer BOJs ordförande, förre riksåklagaren Sven-Erik Alhem, att snarast tillskriva
regeringen i detta ärende med förhoppning att få till stånd en förändring.

2. Ett lokalt seminarium har genomförts med BOJ i Örebro den 20 maj 2013 med 22 deltagare gällande
behovet av stöd till rattfylleridrabbade och lokala samverkansformer för ett sådant stöd.
3. Arbete med en manual/lathund för genomförande av lokala stödinsatser i skarpt läge efter
rattfylleriolyckor. Manualen slutförs under hösten 2013.
4. Tidsplanering och förberedelser för höstterminens seminarier och aktiviteter enligt verksamhetsplanen.
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4.

Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

		

Ja			

Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
		

Av verksamheten
En omorganisation inom polisen i norra Värmland gör att vi har förlorat viktiga kontaktpersoner för fortsatt
planering i området, vilket främst innebär en viss försening av planerade aktiviteter i länet i anslutning till
projektet men påverkar inte den samlade projektplanen.
Vidare har Örebro involverats i projektprocessen som projektort, vilket beror på att en rattfylleridrabbad,
Mats Sjöö, har engagerat sig starkt i frågan och arbetar tillsammans med MHF i Örebro för att utveckla
stödet till rattfylleridrabbade i samverkan med lokala myndigheter.

		

		

Av de ekonomiska förutsättningarna
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5.

Vad återstår att göra?

1. Genomförande av ett möte med samtliga trafikpoliser i Örebro den 29 augusti 2013
2. Genomförande av seminarier med lokala BOJ i Växjö och Kronoberg under september och i Värmland
under oktober
3. Färdigställande av manual/lathund för lokala stödinsatser efter rattfylleri samverkan med polis, lokala
myndigheter och BOJ på försöksorterna under höstterminen 2013.
4. Slutrapportering av projektet till SAFF enligt ursprunglig tidsplan (december 2013)

6.

Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

		

Ja			

Nej

Slutrapport beräknas vara klar: 2013-12-30
7.

Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?
hotellkostnader
1 388 kr
tågkostnader
463 kr
möteskostnader
5 550 kr
personalkostnader 75 861 kr
materialkostnader
1 248 kr
==========================
Summa:
84 510 kr

Ort och datum: Stockholm 2013-08-15
Organisationens namn: Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Namnteckning:
Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström

Blanketten ska skickas

och vara oss tillhanda senast 15

:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Monica Lorichs
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 STOCKHOLM
Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.

