
STAD har tillsammans med samverkanspartners 
tagit fram flera webbutbildningar inom meto-
derna Ansvarsfull alkoholservering, Krogar mot 
Knark, Fotboll utan Fylla, 100% Ren Hårdträning 
samt Tillsynsutbildning. 

Webbutbildningarna är tänkta som introduktions- 
eller grundutbildningar som kompletterar de 
fysiska utbildningstillfällen som erbjuds inom 
ramen för STADs verksamhet.

aTillsammans blir genomslagskraften större!

Webbutbildningar 
STAD-samarbetet



Citat från kursdeltagare,  
kursutvärdering

Ansvarsfull 
Alkoholservering
 
 
aMålgruppen för denna introduktionsutbildning 
är anställda på krogar och hotell, personer som arbetar 
på festivaler, konserter, med tillfälliga events etc. som i sin 
vardag arbetar med eller på andra sätt kommer i kontakt 
med alkoholservering. Det kan exempelvis vara extra-    
arbetande och tillfälligt anställda som inte har möjlighet 
att gå den två dagar långa grundutbildningen i Ansvars-
full alkoholservering. 

aKursens mål är att deltagaren ska få en komprimerad 
kunskap om och förstå alkoholens konsekvenser, kunna 
servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt och neka alkohol- 
servering till minderåriga samt till märkbart påverkade. 

aUtbildningen innehåller obligatoriska delmoment 
samt examination. Efter genomförd utbildning får deltagarna 
ett intyg. Webbutbildningen är inte likställd med den fysiska 
utbildningen, utan bör ses som ett komplement till den.
 
Beräknad tid ca 30 min 
Information & anmälan  
http://stad.org/sv/kurskatalog



Krogar mot Knarks  
narkotikautbildning  
aMålgruppen för denna grundutbildning är 
anställda på krogar och hotell, personer som arbetar på 
festivaler, konserter, med tillfälliga events etc. som i sin 
vardag arbetar med eller på andra sätt kommer i kontakt 
med narkotika och/eller narkotikapåverkade personer. 

aKursens mål är att deltagaren ska få en kompri-
merad kunskap om ämnet, kunna upptäcka narkotika-   
påverkade gäster och veta hur dessa ska hanteras, men 
även att förebygga narkotikaproblem samt förhindra 
alkoholservering till gäster som är märkbart påverkade av 
narkotika. 

aUtbildningen innehåller obligatoriska delmoment 
samt examination. Efter genomförd utbildning får delta-
garna ett intyg. Webbutbildningen är inte likställd med 
den fysiska utbildningen, utan bör ses som ett komple-
ment till den.

Beräknad tid ca 30 min 
Information & anmälan 
http://stad.org/sv/kurskatalog

 



Tillsyn enligt 
alkohollagen
 

aMålgruppen för denna grundläggande utbild-
ning i tillsyn är poliser i yttre tjänst samt kommunala 
alkoholhandläggare. 

aKursen har som mål att den som med godkänt resul-
tat har genomfört utbildningen ska kunna göra en krogtill-
syn, och i samband med den kunna bedöma alkohol- och 
narkotikapåverkan.  För den som är intresserad finns även en 
tre dagar lång fördjupningskurs med praktiska inslag i krog-
miljö. Information finns på http://stad.org/sv/kurskatalog

aUtbildningen innehåller obligatoriska delmoment. 
Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Den 
är inte likställd med den fördjupande fysiska utbildningen, 
utan bör ses som en grundutbildning. Webbutbildningen 
finns att ta del av på polismyndighetens plattform Pingpong 
samt på STADs hemsida. För den som är intresserad finns 
även en tre dagar lång fördjupningskurs med praktiska 
inslag i krogmiljö. Information finns i kurskatalogen.

Beräknad tid ca 60 min 
Information & anmälan  
http://stad.org/sv/kurskatalog



aDenna introduktionsutbildning ger deltagaren 
grundläggande kunskaper om dopning, kännetecken 
och symtom av AAS-preparat samt samtalsmetodik 
vid bemötande av en eventuell person som misstänks 
använda steroider. Målgruppen för utbildningen är 
timpersonal på träningsanläggningar/gym.

aKursen har som mål att öka kunskap kring 
samhällsdopning samt minska användandet av AAS-
preparat på träningsanläggningar och gym.

aEfter genomförd utbildning får deltagaren 
ett intyg. Observera att e-kursen är en introduktions-
utbildning och är inte jämförbar med den fysiska 
heldagsutbildningen. 

Beräknad tid  
ca 30 min 
 
Information & anmälan   
http://stad.org/sv/kurskatalog

Förebygga dopning   
på gym



Utgivare Polisen
Produktion  Kommunikationsavdelningen

 

aWebbutbildningen genomförs med fördel av alla 
som arbetar vid ett fotbollsarrangemang, oavsett om ar-
betsuppgiften handlar om alkoholservering eller inte. Det 
ger förutsättningar för bättre förståelse och samarbete 
mellan all personal, men även mellan de olika arbetsla-
gen. Eftersom det ofta är ett större antal extraanställd 
personal som arbetar vid fotbollsmatcher är det en bra idé 
att erbjuda även dem att gå webbutbildningen.

aDen webbaserade utbildningen har som mål att 
ge all personal samma kunskapsgrund vad gäller alkohol-
hantering, samt att utmana föreställningar om att det är 
”någon annans” ansvar att ta hand om berusade gäster. 
Utbildningen innehåller obligatoriska delmoment samt 
examination. 

aEfter genomförd utbildning får deltagarna ett 
intyg. Webbutbildningen bör ses som ett komplement till 
den mer omfattande fysiska utbildningen.

Beräknad tid  
ca 30min
 
Information & anmälan 
http://stad.org/sv/kurskatalog

Fotboll utan Fylla


