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	Material: 3680
	Personal: 252339
	Administration: 
	Utgifter totalt: 382412
	Ort och datum: Stockholm den 20 november 2019
	Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström
	Adress: Hammarby Fabriksväg 25
	Postadress och land: 12030 Stockholm, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: +468-55576573
	Namnförtydligande_2: Göran Sydhage
	Organisation_2: MHF
	Adress_2: Hammarby Fabriksväg 25
	Postadress och land_2: 12030 Stockholm, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +468-55576556
	Projektnamn: 2018-023 "Nordisk samverkan mot drograttfylleri"
	Organisation: Motorförarnas Helnykterhetsförbund, org. nr. 802002-3399
	Syfte och Mål: Det övergripande målet har varit att stärka och effektivisera samhällets insatser mot drograttfylleri och dess bakomliggande orsaker. Genom projektet kommer vi att utifrån ett trafiksäkerhets- och hälsoperspektiv motverka de tendenser till drogliberalisering som finns, framförallt gällande Cannabis.De viktigaste delmålen för projektet har varit att:* Stärka och utveckla samhällets insatser mot drograttfylleri i de nordiska länderna.* Öka erfarenhetsutbytet och samarbetet gällande drograttfylleri mellan ansvariga myndigheter i de nordiska länderna.* Stödja ovanstående punkter praktiskt genom att genomföra ett nordiskt drograttfylleriseminarium 2019.* Ändra den svenska trafikbrottslagen och tillhörande lagstiftning så att svensk polis, i likhet med polisen i övriga nordiska länder får rätt att ta salivprov för drogtest på bilförare.* Utöka drogkontrollerna i trafiken i alla nordiska länder* Motverka legalisering av Cannabis genom att visa på negativa konsekvenser i trafik och samhälle för myndigheter och besutsfattare..
	Tänkta aktiviteter: höstterminen 2018: Fortsatt arbete med SIS nya kommitté ”snabbtester för droganalys” där Lars Olov Sjöström från MHF är ordförande.november 2018: Möte med projektarbetsgruppen, Fastställande av aktivitetsplan, ansvarsfördelning och utvärderingsplan för projektet.hela 2019: Kontinuerlig dialog med polis och andra kontrollmyndigheter i Norden om kvalitetskrav vid upphandlingar av testinstrument. Information till beslutsfattare om risker och konsekvenser i trafiken om Cannabis skulle legaliseras.februari-maj 2019: Debattartiklar i nordiska tidningar om betydelsen av samhällsinsatser mot droger i trafiken och riskerna med legalisering av narkotika.augusti 2019: genomförande av ett nordiskt myndighetsseminarium om drograttfylleri. September-december 2019: Möten med ansvariga myndigheter i var och en av de nordiska länderna om drograttfylleriproblemet.Hela året 2019: Fortsatt arbete i SIS kommitté "snabbtester för droganalys"november 2019: Redovisning till SAFF av årets verksamhet.
	Aktiviteter: 123443
	Förväntat resultat: * Ett politiskt beslut som öppnar upp för användning av drogtestinstrument hos polis, tull och kustbevakning i Sverige.* En ökad kontrollverksamhet riktad mot drograttfylleri i alla nordiska länder.* Kvalitetssäkring av drogtestinstrument genom framtagning av en svensk standard auktoriserad av SIS som på sikt kan få Europeisk status via CEN.* Revidering av den kravspecifikation för drogtestinstrument som MHF och MA tagit fram.* Utarbetande av guidelines för upphandling av drogtestinstrument (främst för polisen).* Genomförande och sammanställning av enkätundersökningar om polisens arbete mot drograttfylleri i de nordiska länderna.* Genomförande av ett nordiskt myndighetsseminarium om drograttfylleri.* Genomförande av ett seminarium för nykterhetsrörelsen  (SAFF:s medlemsorganisationer) om droger och trafik.* En vetenskaplig publikation om drograttfyllerilagstiftning ur ett grundlagsperspektiv.* Möten med utskott/kommittéer i Storting/riksdag/landskapsregering i Norge, Sverige och på Åland.
	Resultat: 0
	Inte genomfört: * Enkätundersökningar om polisens arbete mot drograttfylleri i de nordiska länderna har inte kunnat genomföras.  Vi kunde inte få nödvändiga tillstånd för att genomföra detta från polismyndigheterna.
	Positivt: De positiva erfarenheterna av detta projekt är att MHF i Sverige och på Åland och MA-rusfri trafikk som nykterhetsorganisationer har samlat viktig kunskap inom området droger och trafik och fått en tydlig position i förhållande till beslutsfattare och myndigheter i de nordiska länderna. Vi har också lyckats öka medvetenheten om de negativa konsekvenser som en legalisering av cannabis skulle få för samhället, bland annat i trafiken. Ett mycket viktigt mål för projektet uppfylldes när den svenska regeringen i augusti 2019 beslutade att utreda om polisen ska få möjlighet att drogtesta förare med sållningsinstrument.
	Negativt: Den negativa erfarenheten är att vi inte närmare har kunnat studera enskilda polisers tankar och förhållningssätt gentemot droger i trafiken och polisens roll att övervaka trafikanternas lagefterlevnad.
	Tidsperiod: 1/11 2018 - 31/10 2019
	Budget aktiviteter: 120000
	Budget material: 3800
	Budget Personal: 248425
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 375425
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 22412
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 382412
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 360000
	Budget Ansokt bidrag: 360000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 15425
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 375425
	Budget Ovrigt: 3200
	Ovrigt: 2950
	Organisation1: MHF
	Genomförda aktiviteter: * Arbetet i SIS kommitté "Snabbtester för droganalyser" (SIS/TK 609) har fortsatt med 1-2 möten per månad med Lars Olov Sjöström som ordförande.*Projektarbetsgruppen har haft fyra telefonmöten sedan projektstarten i november 2018 samt ett fysiskt möte i Oslo den 5 februari. Gruppen har dessutom haft fortlöpande kontakter mellan ordinarie planeringsmöten. Projektarbetsgruppen har fastställt aktivitetsplan, ansvarsfördelning och utvärderingsplan för projektet.* Kontakter har under året tagits med berörda myndigheter, både i Norge, Sverige, Danmark och Finland (främst på Åland och med finska polismyndigheten)* Kvalitetsfrågor från myndigheter och företag inför upphandling och inköp av drogtestutrustning har vid ett tiotal tillfällen besvarats av Lars Olov Sjöström i egenskap av ordförande för SIS kommitté 609.* Vårt nordiska samverkan mot drograttfylleri har tagits emot mycket positivt av trafiksäkerhetsmyndigheterna. Det ingår nu som en integrerad del, både i Norges "Nasjonal tilltaksplan for trafikksikkerhet på väg 2018-2021" och i Sveriges "Aktionsplan för säker vägtrafik 2019-2022".* I januari 2019 påbörjade MHF en namninsamling genom sina lokala avdelningar för att polisen i Sverige ska få rätt att använda instrument för snabbdrogtester i trafiken.* Den 16 maj arrangerade MHF i samverkan med ledamöter från trafikutskottet ett seminarium i riksdagen där bl.a. drograttfylleriproblemet behandlades.* Elisabeth Fjellvang-Kristoffersen och Lars Olov Sjöström från projektarbetsgruppen deltog på konferensen ICADTS i Edmonton, en konferens som handlar om alkohol, droger och trafik. Där fick vi bl.a. ta del av utvärdering och forskning med anledning av den nyligen genomförda cannabislegaliseringen i Kanada.* På det stora Tylösandsseminariet medverkade Lars Olov Sjöström med en föreläsning, "Standardisering av instrument – framtagning av standard för snabbdrogtester".* Under året har genom projektet ett tjugotal insändare om drograttfylleri och riskerna med cannabislegalisering varit införda i nordiska tidningar* Ett nordiskt myndighetsseminarium om drograttfylleri genomfördes den 16 oktober  Stockholm med medverkande och deltagare från alla nordiska länder. Seminariet samlade 29 deltagare och var mycket uppskattat.
	Uppnått Resultat: * Den svenska regeringen tillsatte i augusti 2019 en utredning med uppdrag att bl.a. "utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotika". När initiativet presenterades av infrastrukturministern på Tylösandsseminariet nämnde han MHF som en viktig pådrivare för införande av sållningsprov för drogkontroller i trafiken.* Kontrollverksamheten avseende drogpåverkan har ökat i de nordiska länderna. Tillgången till sållningsinstrument har underlättat polisens kontrollverksamheten.* Kvalitetssäkring av drogtestinstrument håller på att säkerställas genom framtagning av en svensk standard auktoriserad av SIS. Runt om i Europa efterfrågas en europeisk standard.* MHF:s och MA-rusfri Trafikk:s kravspecifikation för drogtester har uppdaterats och använts som stöd för vägledning till upphandlare.* Ett separat guidelinesdokument  för upphandling och användning av drogtestinstrument tas fram av SIS kommitté SIS/TK 698* Det nordiska myndighetsseminariet om drograttfylleri har kunnat genomföras enligt planerna.* Projektledaren för projektet ingår i nykterhetsrörelsens nätverksgrupp som arbetar med frågor om narkotikan i samhället.* MA-Rusfri Trafikk har tagit fram en broschyr om trafikfarliga mediciner. Broschyren har spridits till sjukvårdspersonal över hela landet.* Den planerade publikationen om drograttfyllerilagstiftning ur ett grundlagsperspektiv är färdigställd och publiceras som en bilaga till SIS guidelinesdokument genom SIS/TK 609.* Den 16 maj genomförde MHF ett seminarium i svenska riksdagen där bl.a. drograttfyllerifrågan behandlades.* Fortlöpande kontakter har skett med trafikansvariga myndigheter och beslutsfattare, främst i Norge och Sverige men också i Danmark och Finland.
	Övrig information: Situationen gällande drogerna i trafiken är fortfarande bekymmersam i Norden. I Norge var mer än en av tre dödsolyckor i trafiken 2018 alkohol- och/eller drogrelaterade. Av de 45 förare som var involverade i de 34 alkohol/drogrelaterade dödsolyckorna där 40 personer dödades var 11 alkoholpåverkade, 7 alkohol- och drogpåverkade och 12 drogpåverkade. Den verkliga omfattningen av drograttfylleri torde vara större, eftersom det inte tas blodprov på alla inblandade förare eller utförs obduktion på alla omkomna förare.I Sverige dödades totalt 75 personer i alkohol- och/eller drogrelaterade trafikolyckor under 2018.Av dessa dödades 44 i olyckor som var alkoholrelaterade, 9 i olyckor som var alkohol- och drogrelaterade och 22 i olyckor som var enbart drogrelaterade. De alkohol- och drogrelaterade dödsfallen i trafiken motsvarar 23 procent av alla trafikdödade. Det är en minskning av andelen, eftersom de totala antalet dödsolyckor ökade kraftigt, men antalet alkohol- och drogrelaterade olyckor har bara minskat marginellt. De drogrelaterade olyckorna har över tid en stigande trend.     I både Finland och Danmark har antalet drogrelaterade trafikolyckor ökat konstant under ett antal år.
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