Konferens om berusningsstudien
Under hösten 2018 har Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med flera
kommuner i länet genomfört en berusningsstudie med hjälp av professionella
skådespelare. Syftet med studien är att undersöka restaurangernas
benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer. Resultatet
kommer att presenteras på denna konferens och vi kommer att praktiskt visa
hur skådespelarna arbetat. Vi erbjuder även en kortare genomgång av
alkohollagens bestämmelser och hur en bra alkoholpolicy kan se ut.
Utrymme finns till frågor och diskussioner.
Målgrupp
Konferensen riktar sig till krögare, politiker, tjänstepersoner, poliser,
ordningsvakter och andra som arbetar med dessa frågor.
Konferensen hålls på två platser: Gävle och Hudiksvall. Det är valfritt vilken
ort man väljer.
När:
Den 3 april 2019, 13.00 – 16.00
Var:
Gavle - Elite Grand Hotel
Anmälan: Anmalan gors har.
När:
Den 4 april 2019, 13.00 – 16.00
Var:
Hudiksvall: Quality Hotel Statt
Anmälan: Anmalan gors har.
Praktiskt
Anmalan gors via webb-formular enligt lanken ovan. Konferensen ar
kostnadsfri. Sista anmalningsdag ar 29 mars och antalet platser ar
begransat. Vi bjuder pa fika. Anmal eventuella sarskilda behov.
Kontakt
Maria Donnerstål, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Gävleborg
maria.donnerstal@lansstyrelsen.se
Christian Sohlberg, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg
christian.sohlberg@lansstyrelsen.se

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Programpunkter
• Nämndens ordförande i Gävle/Hudiksvall
inledningstalar
• Presentation av resultat och metod
• Alkohollagen och policyarbete
• Diskussion och frågor

Föreläsare
Jan Eriksson
Föreläser om alkohollagen och policy. Arbetar som
utbildare och kursledare inom alkohol och
alkohollagen sedan 1998, har 27 års erfarenhet av
att driva egen restaurangverksamhet, har
ekonomexamen med lärarbehörighet och
dokumenterad kompetens i att föreläsa och utbilda.

Emmelie Berggren
Ansvarig för analys och rapportskrivning. ANDTstrateg i Sandvikens kommun, arbetar förebyggande
på befolkningsnivå med att minska användning av
alkohol, narkotika, dopning tobak och spel. Emmelie
är socionom med fil.mag. i socialt arbete.

Simon Bengtsson-Tibblin
Utbildad skådespelare och den som instruerat
skådespelarna i studien i hur de ska agera. Han har
arbetat som föreläsare och utbildare i över fjorton år
och har kroppsspråket som specialitet. Simon är
flitigt anlitad av bland andra Regeringskansliet, UD
och Försvarsmakten.

