
aAlkohol- och drogpolicy är idag en självklarhet 
att arbeta med för alla seriösa företagare. 

aVad är en policy? Hur får man den att fungera i 
praktiken och hur ska man som chef lyckas med att 
kommunicera sina budskap på ett trovärdigt sätt till 
sin personal? 

aHur utformar man anställningsavtal och vad gäl-
ler vid provtagning av personal?

aSTAD-utbildningen för chefer, drift- och personal-  
ansvariga, i alkohol- och drogpolicy ger praktisk 
information om framtagande och vidmakthållande 
av policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna 
kommer från både näringslivet, beroendevården, 
Polismyndigheten och tillståndsenheten i Stockholm.

Alkohol- och  
drogpolicy 
för chefer och personalansvariga



Varför?
  
aFörebygga problem med alkohol och narkotikabruk  
         hos personal.

aMinska risken för att verksamheten skadas genom att    
         ha kunskap och en handlingsplan när problem uppstår.

aUndvika fällor som kan få konsekvenser för serverings- 
         tillståndet.

”Citat från kursdeltagare,  
kursutvärdering 

- Hela ledningen hade behövt gå kursen!
- Vi kommer att ha stor nytta av kursen 
nu när vi ska uppdatera vår policy.
- Bra och konkreta tips på svåra samtal, 
alkohollagen, rättigheter och skyldig-  
heter som arbetsgivare.
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What’s in it for me?  
ä   Tryggare & säkrare miljö 
ä Praktisk vägledning i utformning av alkohol- och drogpolicy 
ä Förbättrad kommunikation och ledarskap
ä Kunskap om arbetsplatsens roller och ansvar

Kontakta oss så berättar vi mer  
stad.slso@sll.se



Tryggare krogmiljö med 
STAD-modellen?
Chefsutbildningen är en spin-off på metoden Ansvars-
full alkoholservering. Metoden i sin tur, grundar sig    
på STAD-modellen och dess tre huvudkomponenter: 

aSamverkan mellan bransch och myndigheterna. 

aTvå dagars utbildning riktat till personal i nöjes- 
miljöer. Utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering 
innehåller kunskap om alkohollagen,  alkoholens 
medicinska effekter, narkotika,  polisens arbete och 
konflikthantering. Föredragshållarna kommer från 
polis, kommun samt experter inom medicin och konflikt-
hantering. 

aFörstärkt tillsyn från myndigheterna samt   
policyarbete.
 

aTillsammans blir genomslagskraften större!



Kursinnehåll
 
aBakgrund och alkohollag, STAD

aPraktiska tillämpningar, Tillståndsenheten, polisen

aKommunikation och ledarskap, Cavena Utveckling

aChefsrollen - möjligheter och ansvar, ALNA

aPersonalpolicy - motiv och praktiska tillämpningar,   
          Beroendecentrum Stockholm
 
Omfattning två heldagar, kl. 9.00-16.30

Godkända deltagare får diplom som visar att man 
genomgått STAD-utbildningen i policy för chefer. 
Efter utbildning kan STAD hjälpa till med rådgivning 
kring policyfrågor i er verksamhet. 
 
Länk till pris och anmälan 
http://stad.org/sv/kurskatalog



Utgivare Polisen
Produktion  Kommunikationsavdelningen

STAD-samarbetet ett väl utvecklat samarbete 
mellan myndigheter och besöksnäringen


