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Att: Karin Rolf

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV
ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING I
STUDENTMILJÖ
Sökande organisationer
Stockholms stad i samverkan med SSCO.
Bakgrund
Alkoholservering i studentmiljö ställer egentligen högre krav på de ansvariga än många
andra restauranger med serveringstillstånd. Verksamheten bedrivs med ideella krafter,
gästerna är unga och ibland kan det vara svårt att se klart vem som är ansvarig för vad. Att
vara den som serverar sina kurskamrater ställer också särskilda krav på dem som jobbar
om alkohollagens intentioner ska uppfyllas.
Det finns i Stockholms län lite olika erfarenheter av stöd och utbildning till studenter som
driver pubar etc. Studenthälsan erbjuder sedan 1997 en särskilt anpassad utbildning för de
som serverar. Vidare har KTH utarbetat ett policyprogram med uppföljning och en egen
utbildning för serveringsansvariga. Dessa och andra initiativ har gett viktiga erfarenheter
av hur stödet bör utformat, men en sammanhållen linje kring stöd och utbildningsinsatser
saknas.
Studentlivet är en viktig arena för det förebyggande arbetet. Alltför många studenter
grundlägger alkoholproblem under sina studieår. Utvärderingar av insatser riktade till
serveringsansvariga (av bl a Kent Jonsson) visar att det finns en stor potential att
förebygga problem om man kan lyckas påverka serveringen så att den bättre ligger i linje
med lagstiftningen.
Övergripande mål
- Att minska de problem som finns i samband med alkoholservering i studentmiljö.
Projektets mål
- Att ta fram en gemensam policy för alkoholservering för högskolor i Stockholms län
- Att ta fram ett förslag till utbildning som motsvarar tillståndsmyndigheternas krav.
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Aktiviteter
Projektet ska skapa en samsyn i serveringsfrågorna mellan de ingående parterna. Genom
möten och gemensamma fördjupningsdagar ska representanter för studentlivet,
studenthälsan, högskoleenheternas ledning och kommunerna komma fram till en
gemensam linje.
Ett av projektets slutprodukter blir ett samarbetsavtal som reglerar hur det framtida arbetet
ska bedrivas. För att ett sådant avtal ska kunna ingås krävs ett långsiktigt arbete med stor
lyhördhet för olika aktörers behov.
Tidsplan
2007-08-01
Hösten 2007
Våren 2008
2008-05-30

Projektstart
Utbildningar och informationsmöten
Samarbetsavtal förhandlas fram
Projektet avslutas

Ekonomi
Projektledare 10 mån inkl soc avg
Kurskostnader
Kontor och administration
Summa

450 000
50 000
50 000
550 000

De sökande organisationerna står för kurskostnader och administration som egen insats.
Sökt belopp: 450 000
Organisation
Samordnaren anställs av SSCO för att få en direkt koppling till studentlivet, vilket
bedöms vara nödvändigt för att nå projektmålen.
Projektets avslutning
Projektets mål är att hitta fram till en lösning som kan implementeras inom ramen för de
ordinarie verksamheterna. På sikt innebär det en högre grad av egenkontroll inom
verksamheterna.
Fortsatt förankring
En arbetsgrupp som ska bereda denna ansökan mer i detalj har bildats, och avikten var att
komma in under våren med ytterligare detaljer i denna ansökan. Tyvärr har detta inte
hunnits med, men innan projektstart ska ett sådant möte hållas så att övriga kommuner,
studenthälsan m fl kan få möjlighet att påverka projektets inriktning. Projektplanen
beräknas behandlas av socialtjänstnämnden den 14 juni.

Anders Häregård
Tillståndschef

