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Ansvarsfull alkoholservering
Ansvarsfull alkoholservering är en arbetsmetod för att förebygga alkoholrelaterade skador i restaurangmiljö. Metoden är utarbetad i ett 10-årigt
forskningsprojekt i Stockholm, STAD-metoden, som även omfattar andra
alkohol- och drogförebyggande insatser. Ansvarsfull alkoholservering har
vetenskapligt visat sig ha goda effekter i form av minskat våld och minskning
av alkoholservering till underåriga. Metoden går i korthet ut på att inte
servera överberusade människor alkohol och att inte släppa in de som är
under 18 år på krogen.
Regeringen har uppmärksammat metoden och har gett Statens
folkhälsoinstitut i uppdrag att intensifiera spridningen av metoden till landets
kommuner. Länsstyrelserna i landet har därför fått projektpengar till
spridningen och har nu påbörjat arbetet ute i kommunerna. Under 2007
kommer det att finnas möjlighet för kommunerna att söka medel i efterskott
för kostnader.
Arbetet med ansvarsfull alkoholservering måste ses som ett långsiktigt arbete.
Det är viktigt att metoden får en politisk förankring i kommunen så att arbetet
bedrivs kontinuerligt och långsiktigt för att få tid att utvecklas.
Vissa kostnader ingår i projektet. Det är dels för skådespelarstudier som bör
genomföras vartannat år för att fastställa berusningsnivån på krogarna och
dels för utbildning till krogpersonal, vakter m fl. De kostnader som hör ihop
med ansvarsfull alkoholservering kan bekostas av medel från projektet
alkohol - och drogsamordning i kommunen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås besluta att Luleå ska
använda arbetsmetoden Ansvarfull alkoholservering för att förebygga och
minska alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljö.
Mattias Karlsson och Yvonne Stålnacke yrkar bifall till förslaget att använda
arbetsmetoden ”Ansvarsfull alkoholservering”.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
i enlighet med ovanstående förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar att
-

Luleå ska använda arbetsmetoden Ansvarfull alkoholservering för att
förebygga och minska alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljö.

_____
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