
                                 

 
 

                                                                                                                                                                         
 

                                               Inbjudan 

    Utbildning i ”Ansvarfull alkoholservering” 
 

Vi erbjuder restauranger/konferensställen i Enköping, Håbo, Knivsta och Östhammars 

kommun en ytterligare möjlighet att delta i utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” som 

pågår under två dagar. Vi vänder oss främst till serveringspersonal. Observera att denna 

utbildning inte är detsamma som kunskapsprovet. 
 

Tillsammans med andra inom samma yrke får du kunskaper om  
 

 Alkohollagen - vad är ditt ansvar?  

 Alkoholen i kroppen – hur mycket tål man egentligen? 

 Gruppdiskussioner om berusningsnivå – var går gränsen? 

 Konflikthantering – tillsammans med skådespelare får du träna på när/hur du kan 

agera i olika situationer. Vad får det för konsekvenser? 

 Hur arbetar polisen på krogen? Krogrelaterat våld, polisens roll och gemensamma 

metoder för att minska våldsbrotten. 

 Hur ser du tecken på om en person är påverkad av droger och vad kan du göra? 
 

Efter godkänt prov får du ett diplom i ansvarfull alkoholservering. Diplomet är både en 

värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis.  

 

Tid: 11 och 18 oktober 2022, klockan 9.00 - 16.30 
                   (Obs! kaffe och smörgås mellan 8.30 - 9.00) 

Plats:  Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping  
 

Kostnaden för 2-dagarskursen är 1 400 kr inkl. moms (momssats 25 %). Kursmaterial, 

lunch och kaffe ingår.   

 

 

ANMÄL dig till respektive handläggare i din kommun snarast, dock senast  

den 26 september 2022. Anmälan är bindande. I anmälan ska även framgå om specialkost 

önskas. Det finns ett begränsat antal platser.  
 

Ingrid Hedman, alkoholhandläggare i Enköping, tfn 0171-62 54 05 

e-post: ingrid.hedman@enkoping.se 

 

Sara Lövkvist, miljöinspektör i Knivsta, tfn Kontaktcenter 018-34 70 00 

e-post: knivsta@knivsta.se   

 

Jan Eklind och Jozsef Gonzales Mendez, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Bålsta 

tfn Växeln 0171-525 00, e-post: miljoavdelningen@habo.se. 

 

Lennart Eriksson, alkoholhandläggare i Östhammar, tfn 0173-861 43  

e-post: lennart.eriksson@osthammar.se                                                                     V.G.V. 
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Anmälan till Ansvarsfull alkoholservering 
 

Här kan du anmäla din verksamhet till utbildningen i ansvarsfull alkoholservering i Enköping. 

Kostnad är 1 400 kronor per person inklusive moms.  
 

Skicka din anmälan till handläggaren i din kommun, se inbjudan. 

 

*Obligatoriska fält 
 

Kontaktperson: * 

 
 

Email: * 

 

 

Restaurang: * 

 

 

Namn på deltagare: * 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Telefon: * 

 

 

Organisationsnummer: * 

 

 

Faktureringsadress: * 

 

 

 

Postnummer + ort: * 

 

 

Eventuell referenskod: 

 

 

Postadress om annan än faktureringsadress: 

 

 

Postnummer + ort om annan än faktureringsadress: 

 

 

Specialkost (vegetarisk, födoämnesallergier etc): 

 

 


