Ett livsviktigt erbjudande
till dig som rapporterats för ratt-,
drogratt- eller sjöfylleri

Livsviktigt erbjudande
När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna
och ångesten.
Vad ska familjen och arbetskamraterna säga?
Vad händer nu?
Tänk om..?
Det kan vara bra att veta att du inte är ensam om att känna
så här och att du kan få hjälp att reda ut din situation.

Alkohol och droger sätter ned omdömes- och prestationsförmågan.
Synen och reaktionsförmågan försämras påtagligt.
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Ta chansen nu
Du som rapporterats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri
kan snabbt få professionell hjälp.
Du har möjlighet att träffa personal från socialtjänsten
eller beroendevården för att prata igenom det som hänt.
Det kan ge dig en chans att förändra din situation.
Du avgör själv om du vill ha fortsatt kontakt.
”Om man går till den här händelsen då med rattfyllan
och det här, så är det ett uppvaknande, jag var
tvungen att göra någonting åt situationen. Det går
inte att hålla på, på det sättet, utan jag bestämde mig
då redan att det måste leda till något bra det här.”
Reflektion från en person som fått stöd genom SMADIT.

Tusentals människor söker professionell hjälp efter att de rapporterats
för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri. I många fall har det räddat människor
ur en svår livssituation.
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Boka ett möte
Du kan när som helst kontakta socialtjänsten eller beroendevården i din kommun och boka ett möte. Socialtjänstens
kontaktuppgifter hittar du via din kommuns webbplats.
På 1177 Vårdguidens hemsida www.1177.se kan du söka
efter beroendevård i din region.
Du kan också ta kontakt med Alkohollinjen
på telefon 020-844 448. Mer information finns på
www.alkohollinjen.se

Nyttan av SMADIT kan:
• bli en nystart
• leda till nya insikter

• förbättra familjerelationer
• innebära en vändpunkt i livet

Leder ofta till minskad alkoholkonsumtion.

4

Vad säger lagen?
Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet
fordon:
• 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), eller
• är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen
inte kan köra på ett betryggande sätt.
För sjöfylleri gäller under vissa förutsättningar samma
promillegräns som för rattfylleri.

Mer information om sjöfylleri får du hos Kustbevakningen,
www.kustbevakningen.se
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Om grovt rattfylleri säger lagen:
Grovt rattfylleri innebär att en person som kör
ett motordrivet fordon:
• 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, eller
• kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara
för trafiksäkerheten.

Ratt- eller sjöfylleri omfattar både alkohol- och drogpåverkan.
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Vad är straffet för ratt-, drograttoch sjöfylleri?
Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst
sex månader. Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Om det finns försvårande
omständigheter kan spärrtiden dock bli längre.
Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst
två år och körkortet kan återkallas under 24 månader.
Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande
till annans död kan ge upp till åtta års fängelse.
Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst
sex månader. Straffet för grovt sjöfylleri är fängelse
i högst två år.

Polisen gör årligen ett stort antal alkoholutandningsprov.
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Vad händer med körkortet?
Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas.
Bara vid halter på 0,2–0,3 promille (0,10–0,15 mg/l luft) finns
möjlighet till varning istället för återkallelse. Om en person
har mer än 0,3 promille (över 0,15 mg/l luft) eller visar
tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne
tas körkortet omhand redan vid upptäckten.
Ärendet går sedan vidare till Transportstyrelsen som
återkallar körkortet tills vidare i avvaktan på att tiden för
återkallelse slutligen avgörs. Normalt är spärrtiden (tiden
som körkortet kommer att vara återkallat) minst 12 månader
för rattfylleri. Om det finns försvårande omständigheter
kan spärrtiden dock bli längre.
Vid grovt rattfylleri (minst 1,0 promille) kan spärrtiden
vara upp till 24 månader.

Alkolås kan vara ett alternativ för att kunna behålla körkortet.
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Drograttfylleri ger spärrtid oavsett typ av narkotika,
vanligtvis 12 månader. Det gäller även om brottet inte har
bedömts som grovt.
Om spärrtiden är längre än 12 månader måste ett nytt
förarprov avläggas.
Även vid sjöfylleri kan körkortet återkallas.

Körkort med villkor om alkolås
Istället för att få körkortet återkallat kan den som gjort sig
skyldig till rattfylleri under påverkan av alkohol ansöka om
att få körkort med villkor om alkolås. Villkorstiden är ett
eller två år.

Mer information om körkort och alkolås får du hos Transportstyrelsen,
www.transportstyrelsen.se
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Samverkan
För att minska ratt-, drogratt- och sjöfylleriet samarbetar
Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, Länsstyrelserna,
Trafikverket, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten.

Målet med SMADIT är att:
• Minska antalet påverkade förare i trafiken och till sjöss.
• Ge förare med en alkohol- och/eller drogproblematik
möjlighet att få stöd.

Alkohol och droger gör att hjärnan inte klarar av lika mycket information
som vanligt.
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Tanken är att du som rapporterats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ska kunna få kontakt med socialtjänsten/beroendevården så snabbt som möjligt,
helst inom 24 timmar (eller närmsta vardag)
och då erbjudas professionell hjälp.

Risken för olyckor ökar påtagligt om du är alkohol- eller drogpåverkad.
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En modell som kan ge dig en vändpunkt i livet.

www.trafikverket.se/smadit

TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNR 100663. UTGÅVA 4. AUGUSTI 2020.
PRODUKTION: FORM OCH EVENT, TRAFIKVERKET. TRYCK: BRANDFACTORY

SMADIT – Samverkan Mot Alkohol
och Droger I Trafiken

