Till verksamheter i Luleå och Bodens kommuner som har alkoholtillstånd

Inbjudan till två utbildningar i
Ansvarsfull alkoholservering 11 och
12 maj samt 19, 23 och 24 maj

Ansvarsfull alkoholservering är en välbeprövad metod som utvecklats av
STAD-projektet i Stockholm. Målet med metoden är att minska
alkoholrelaterade skador och nöjesrelaterad våldsbrottslighet genom att inte
servera alkohol till personer under 18 år samt märkbart berusade personer.
Metoden vilar på tre ben; samverkan mellan myndighet och bransch, effektiv
tillsyn & internt policyarbete samt utbildning i Ansvarsfull alkoholservering.
Utbildningen riktar sig till krögare, krogpersonal, entrévärdar och
ordningsvakter

Välkommen!

Håkan Auland, alkoholhandläggare, Luleå kommun
0920-45 34 79
Thomas Karlsson, alkoholhandläggare, Luleå kommun
0920 - 453536
Sandra Schylander, alkoholhandläggare, Bodens kommun
0921-621 02

Utbildningen genomförs vid två tillfällen, en dagtid 2 dagar den 11 och 12 maj
och en kvällstid 19, 23 och 24 maj. Dagtidsutbildningen pågår mellan 08.30 –
16.00 och kvällsutbildningen mellan 16.00 – 21.00 cirka. Vi håller till på
Sunderby folkhögskola.
Innehåll i utbildningen







Konflikthantering
Genomgång av alkohollagen
Nöjesrelaterat våld
Alkoholens medicinska effekter
Narkotika/preparatkännedom
Information från skatteverket

Det sista delmomentet under kursen är ett teoretiskt prov på det som berörts
under utbildningsdagarna. Alla som har godkänt provresultat och full
närvaro får ett intyg.
Kostnad
Utbildningen kostar 500:- per person. I priset ingår material samt lunch för
dagutbildningen och middag för kvällsutbildningen. Avgiften faktureras. Vid
utebliven närvaro debiteras full kursavgift. Tänk därför på att avboka i tid om
någon av deltagarna får förhinder.
Anmälan
För dig/er som arbetar/har din verksamhet i Luleå görs anmälan med
deltagarnamn samt faktureringsadress mm på www.lulea.se/utbildningalkoholservering. Deltagare från Boden anmäler sig med motsvarande
uppgifter till Sandra Schylander, se uppgifter nedan. Ange i anmälan om du är
i behov av särskild kost. Sista anmälningsdag är måndagen den 25 april,
antalet platser är begränsat.
Boden – Sandra Schylander på e-post sandra.schylander@boden.se eller via
telefon 0921-621 02.
Har du frågor och anmäler deltagare från Luleå kontakta - Maria Strömgren
på telefon 0920 – 45 49 96

