
 
 

Projektredovisning 
 

 

 

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid 

      

 

 

Organisation och organisationsnummer 

      

 

 

Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan 
      

 



 
  Projektredovisning sid 2 (6) 

 

 

Tänkta aktiviteter (kopiera texten från projektansökan) 
 

 
Vilka aktiviteter har genomförts? 
      

 



 
  Projektredovisning sid 3 (6) 

 

 
Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan) 
 

 
Vilka resultat har uppnåtts? 
      

 



 
  Projektredovisning sid 4 (6) 

 

 

Vad kunde inte genomföras? 
      

 

Vilka är de positiva erfarenheterna? 
      

 
Vilka är de negativa erfarenheterna? 
      

 

Övrig information 
      

 



 
  Projektredovisning sid 5 (6) 

 

 

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera) 
Kan även skrivas ut och fyllas i för hand 

 

 

Tidsperiod för vilken redovisningen sker 

      

 

 

Inkomster 

      Utfall 
Budget 

enl. projektansökan 

Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden   

Bidrag från andra 
(förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c) 

  

Egen ekonomisk insats   

Annan finansiering   

Inkomster totalt   

 
 
Utgifter 

Direkta projektkostnader 

Aktiviteter   

Material   

Personal   

Övrigt   

 

Administration   

Utgifter totalt   

 

Resultat + / –    

 



 
  Projektredovisning sid 6 (6) 

 

Redovisningen upprättad 
Ort och datum       

 

Projektansvarig 
Namnteckning  

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress      

Postadress och land      

Telefon och fax inklusive landskod       

E-mail      

 

Firmatecknare 
Namnteckning 

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress       

Postadress och land       

Telefon och fax inklusive landskod  

E-mail       

 
Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar 
      

 
För Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande       

 


	Material: 9363
	Personal: 355547
	Administration: 3220
	Utgifter totalt: 431112
	Ort och datum: Stockholm  2015-01-28
	Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström
	Adress: Hammarby  Fabriksväg   25
	Postadress och land: 120 30  Stockholm,  Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: 08-555 765 55 (vxl.)
	E-mail: lars.olov.sjostrom@mhf.se
	Namnförtydligande_2: Dennis Lind
	Organisation_2: Motorförarnas Helnykterhetsförbund
	Adress_2: Hammarby  Fabriksväg   25
	Postadress och land_2: 120 30 Stockholm,  Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 08-555 765 81
	E-mail_2: dennis.lind@mhf.se
	Projektnamn: 2013-010, Drogfri trafik, 2013-11-01 - 2014-12-31
	Organisation: MHF i samverkan med M A - Rusfri trafikk og livsstilMHFs organisationsnummer: 802002-3399
	Syfte och Mål: Syftet med projektet har varit att  samla nordisk expertis på detektering och analys av droger i människokroppen för att påskynda arbetet med att utveckla och ta i bruk ett användbart sållningsinstrument och/eller användbara  sållningsmetoder för drogpåverkan. Instrument och metoder ska kunna användas av polisen, tullen och kustbevakningen i Sverige samt kontrollbehöriga myndigheter i Norge och övriga Norden för upptäckt av narkotikarelaterade trafikbrott. Ett sådant sållningsinstrument skulle få betydelse för alla nordiska länder.Projektet har haft följande mål:1. Bildande av en nordisk aktionsgrupp för utveckling av nya sållningsinstrument och sållningsmetoder. Gruppen ska samla forensisk, teknisk och juridisk expertis till ett gemensamt strategiskt arbete och föreslå konkreta insatser. 2. Samråd med beslutsfattare och departement, i första hand i Sverige och Norge beträffande de lagändringar som aktionsgruppens förslag kan kräva. Ett mätbart mål är att arbetet leder till konkreta lagförslag på nationell nivå, i första hand i Norge och Sverige, men på sikt också i övriga Norden.3. Dokumenterade försök med IR-detektering av narkotikasubstanser i luft, alternativt med snabbanalyser av tagna urinprov eller salivtester i samverkan med berörda myndigheter i Norge, Sverige och Danmark.Den förändring som har skett i förhållande till projektansökan är att de tilltänkta försöken med drogtester i utandningsluft har ersatts med en starkare fokusering på de metoder som polisen i Norden har prioriterat, d.v.s. olika typer av salivtest och motsvarande "oral fluid" test. För detta ändamål har genom projektet relevanta kvalitetskriterier och relevanta testmetoder problematiserats och prövats praktiskt. I övrigt har projektet genomförts enligt tidsplanen och med angiven metodik.
	Tänkta aktiviteter: november-december 2013: Detaljplanering av projektets genomförande, kommunikationsplan och utvärdering i                                            samverkan mellan MHF och MA. Detta görs mot bakgrund av 2013 års förstudie                                           "Drogtester vid vägen" samt de mål och arbetssätt som beskrivs i denna ansökan.januari-mars 2014: Inbjudan till samarbete i nordisk aktionsgrupp samt till samrådsträff om utveckling                               sållningsinstrument och metoder för brottsbekämpning. Kontakter med nordiska forskare och                               innovatörer om utvecklingsmöjligheter för nya sållningsinstrument.  april-juni 2014: Uppvaktning av trafikpolitiker i Sveriges riksdag respektive stortinget i Norge gällande                         drograttfyllerifrågan. Genomförande av samrådsträff med nordisk aktionsgrupp, prel. i                         Göteborg. Uppföljande kontakter med deltagarna per e-post och telefonmöten.april-oktober 2014: Försöksperiod för drogdetektering i utandningsluft samt utvärdering av erfarenheter av                               polisens salivtester i Norge och Danmark. Bedömning och dialog med Rikspolisstyrelsen                               beträffande den svenska polisens önskemål att få genomföra urinprovstagning i trafik.oktober-november 2014 : Skriftlig sammanställning av genomförd försöksverksamhet med analyser av                                         utandningsluft  samt genomförd utvärdering av salivtester som sållningsmetod i polisens                                         arbete. Förnyade samtal med trafikpolitiker utifrån de förslag som den nordiska                                         aktionsgruppen vill driva.december 2014: Utvärdering och slutredovisning av projektet från MHF och MA.
	Aktiviteter: 54982
	Förväntat resultat: Vi förväntar oss att de angivna målen ska uppnås, vilket mera konkret kan innebära:- att ett brett skandinaviskt/nordiskt samarbete kring brottsbekämpning inleds i ett nätverk som leds av MHF och MA och med deltagare från forsknings- och innovationsområdet, myndigheter, beslutsfattare och ideella organisationer.- att en samrådsträff kan genomföras med de viktigaste aktörerna i frågan, främst från Norge och Sverige, men om möjligt även övriga Norden.- att förutsättningar idag och i framtiden gällande metoder och sållningsinstrument för detektering av droger utreds.   och dokumenteras skriftligt genom projektet som en del av projektets slutrapport.- att politiska strategier och lagförslag på nationell nivå kring drograttfyllerifrågan genereras genom projektet. Uppnådda resultat av detta kan avläsas i form av förslag och motioner i frågan i stortinget, Norge, samt riksdagen, Sverige.
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Allt har kunnat genomföras enligt planerna.
	Positivt: De positiva erfarenheterna är flera:- att vi som ideell nykterhetsorganisation genom projektet har kunnat stärka vår roll, både som opinionsbildare och som sakkunniga på området gentemot politiker och myndigheter - främst i Norge och Sverige - men också i de andra nordiska länderna,- att vi har kunnat påskynda samhällets insatser för mera effektiva insatser mot droger i trafiken,- att vi har ökat vår kunskap på området droger i trafik ur juridiskt, forensiskt och allmänpreventivt perspektiv.Sammantaget har vi gett våra egna organisationer och den nordiska nykterhetsrörelsen en röst och en position i det framtida arbetet på området.
	Negativt: De negativa erfarenheter som vi kan nämna är för Norges vidkommande, att problemen som visade sig kring det första drogsållningsinstrument som inköptes av polisen riskerar att leda till att det tar lång tid innan en ny upphandling blir aktuell. I Sverige finns också risken att polisen dröjer med upphandling av instrument i väntan på instrument med snabbare analystider.
	Tidsperiod: 2013-11-01 - 2014-12-31
	Budget aktiviteter: 114400
	Budget material: 6100
	Budget Personal: 289756
	Budget Administration: 3500
	Budget Utgifter totalt: 422756
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 33112
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 431112
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 398 000
	Budget Ansokt bidrag: 398000    
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 24756
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 422756
	Budget Ovrigt: 9000
	Ovrigt: 8000
	Organisation1: Motorförarnas Helnykterhetsförbund
	Genomförda aktiviteter: Samtliga aktiviteter har genomförts, men med den förändring som har angetts under rubriken "Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan" här ovan. Dessutom har MHF genomfört ett studiebesök i Australien (delstaten Victoria) i anslutning till projektet, där framförallt polisens arbetsmetoder för drograttfylleribekämpning har studerats.
	Uppnått Resultat:  Utvärderingen visar att projektets förväntade mätbara resultat har uppnåtts enligt planerna.- Ett brett skandinaviskt/nordiskt samarbete kring brottsbekämpning har inleds i ett nätverk som leds av MHF och MA och med deltagare från forsknings- och innovationsområdet, myndigheter, beslutsfattare och ideella organisationer.- En samrådsträff har genomförts med de viktigaste aktörerna i frågan, från Norge och Sverige samt från övriga Norden.- Förutsättningar idag och i framtiden gällande metoder och sållningsinstrument för detektering av droger har börjat utredas. Det sker genom pågående teknisk standardisering där projektet är representerat samt via genomförda fältförsök av polisen i Sverige och Danmark. Projektet har haft direkt kontakt med berörda myndigheter, både Sverige och Danmark.- Politiska strategier och lagförslag, till vilka projektet aktivt har bidragit, har börjat ta form på nationell nivå kring drograttfyllerifrågan i flera nordiska länder. Det kan avläsas i form av förslag och motioner i frågan i norska stortinget och svenska riksdagen.
	Övrig information: 


