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Ansvarsfull alkohol- 
servering i Piteå



Lokalt brottsförebyggande arbete
Det lokala brottsförebyggande arbetet i Piteå påbör-
jades 2010. Arbetet, som resulterade i bildandet av ett 
folkhälsoråd, var ett resultat av det avtal som gjordes 
mellan länspolismästaren och Piteå kommun om ett 
brottsförebyggande samarbete.

Folkhälsorådet i Piteå fungerar som brottsförebyggande råd och har en 
styrgruppsfunktion till arbetsgruppen PiteBrå, där representanter från 
polis, kommun, föreningar och bostadsbolag som adjungerande. De 
övergripande målområdena är att arbeta brottsförebyggande med barn 
och ungdomar och verka för trygga miljöer.

Ansvarsfull alkoholservering
Ansvarsfull alkoholservering samt att skapa trygga miljöer är några av 
metoderna som används i det förebyggande arbetet med barn och unga.

Utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering syftar till att stärka perso-
nalen i sin roll och ge dem verktyg i att kunna upptäcka och hantera 
risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador  
relaterade till alkoholkonsumtion på restauranger. Som nästa steg 
erbjuds krogarna att få utbildning och stöd för att vara med i nätverket 
Krogar mot knark.

Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter 
från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar mot knark 
arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö.



Trygga miljöer
Ansvarsfull alkoholservering - Kul på krogen

•  Utbildningen kallas ”Kul på krogen” för att intentionen är att 
 alla ska ha kul på krogen, – i en bra miljö, såväl gäster som de som  
 arbetar där.

•  Utbildningen erbjuds till samtliga med serveringstillstånd i kom- 
 munen, – krögare, restaurangägare, barpersonal, serveringspersonal,  
 vakter, entrévärdar men även till poliser, politiker samt andra som  
 behöver utbildning i alkohollag mm.

•  Utbildningen rekommenderas av alkoholhandläggare i Piteå när  
 serveringstillstånd prövas.

•  Utbildningen genomförs 2-3 gånger per år och hålls av alkohol-  
 handläggare i samarbete med polis och folkhälsostrateg.

Krogar mot knark – ett nätverk 

För att krogen ska kunna vara med i nätverket måste krögaren/ägaren 
samt majoriteten av serveringspersonal och ordningsvakter ha genom-
gått utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering.

•  Utbildningen genomförs av polisen i samverkan med alkohol- 
 handläggaren.

•  Krogen ska tillsammans med polisen göra en krogöversyn.

•  Krogen ska lämna in en gäst- och personalpolicy till kommunen.

•  Då krogen gjort sina åtaganden får de ett bevis på att de är en

 fullvärdig medlem i nätverket krogar mot knark.
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Medborgarservice
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Ett tryggare Piteå 
Ett samarbete mellan: Polismyndigheten och Piteå kommun

Vid frågor kontakta: 

Ingbritt Dahlquist, alkoholhandläggare
ingbritt.dahlquist@pitea.se eller 0911-69 62 68 

Helena Lindehag, samhällsutvecklare, folkhälsa  
helena.lindehag@pitea.se eller 0911-69 60 17


