Ansvarsfull
alkoholservering
Ansvarsfull alkoholservering (AAS) är en
metod vars syfte är att skapa en säker och
trygg krogmiljö. Samarbetet sker mellan
besöksnäringens stora aktörer inom hotell,
pubar, nattklubbar med flera och myndigheter så som polismyndigheten och kommunal tillståndsenhet samt organisationen
STAD.

Varför?
aGenom att ansvarsfullt servera alkohol och inte till
märkbart påverkade eller underåriga gäster minskar vi
våld och skador på våra krogar.

”

Citat från kursdeltagare,
Citat
från kursdeltagare,
kursutvärdering
kursutvärdering
Alla som jobbar inom restaurang,
hotell eller bar borde gå denna kurs.
Det skrämmer mig att inte alla har
denna koll.

What’s in it for me?
ä Tryggare & säkrare miljö
ä Utbildad personal
ä Stöd av myndigheter
ä Ökad lönsamhet
Kontakta oss så berättar vi mer stad.slso@sll.se

Ansvarsfull alkoholservering – bra resultat
och kostnadseffektivt
Med samlad kunskap och stort engagemang erbjuder vi
barer, nattklubbar, restauranger och hotell ett intressant
och väl utvärderat utbildningspaket.
STADs forskning har visat att metoden sänkte våldsbrottsligheten med 29 procent när den genomfördes och
utvärderades i Stockholm. Vidare att för varje krona som
investerats i metoden har samhället sparat 39 kronor i
uteblivna våldsbrott.
Tryggare krogmiljö med STAD-modellen
Vi arbetar långsiktigt och strukturerat. Arbetet innehåller
tre delar:

aSamverkan mellan bransch och myndigheter
aUtbildning riktat till all personal
aFörstärkt tillsyn från myndigheter
aTillsammans blir genomslagskraften större!

Utbildningar
Grundkurs Ansvarsfull alkoholservering

a

Personal som återkommande arbetar med
alkoholservering bör gå kursen som omfattar två dagar.
I en del kommuner finns krav på att viss personal SKA
gå denna utbildning. Har du extraanställd personal eller
medarbetare som endast tillfälligt arbetar exempelvis
vid en festival så är webutbildningen ett bra alternativ.
Ett diplom erhålls efter avslutad kurs.

a

Föredragshållarna kommer från polisen,
kommunen och experter inom medicin och konflikthantering.
Omfattning två heldagar med start kl. 9:00-16:30
Introduktionskurs i Ansvarsfull
alkoholservering

a

En digital utbildning med ett komprimerat
innehåll. Målgruppen är personal som på ett eller annat
sätt kommer i kontakt med alkoholservering och som
inte har möjlighet att gå grundkursen. Det kan vara
extraanställda på krogar, hotell, festivaler, konserter,
tillfälliga events etc.

aMålet med kursen är att kunna förstå alkoholens

konsekvenser, kunna servera alkohol ansvarsfullt och
förhindra servering till märkbart påverkade och underåriga. Momenten är bland annat STAD-samarbetet,
alkohollagen, alkoholens effekter på kroppen, myndigheternas arbete i krogmiljön och ett test. Ett intyg
erhålls efter avslutad kurs.
Omfattning ca 30 min
Länk till pris och anmälan
http://stad.org/sv/utbildningar/kurskatalog

STAD-samarbetet ett väl utvecklat samarbete
mellan myndigheter och besöksnäringen

Utgivare Polisen
Produktion Kommunikationsavdelningen

