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Policy för alkohol och droger
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkåren arbetar med frågor som rör alkohol och droger,
ställningstaganden samt visioner med arbetet.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att ge stöd till alla funktionärer som på något sätt hanterar alkohol
i sina uppdrag samt att klargöra Teknologkårens visioner kring arbetet med en sund
alkoholkultur.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation, samt dess sektioner.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Karin Dammer
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM8/2014
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):



2.

FM7/2015 (Gustav Seemann)
FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)

Bakgrund

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola är en ideell förening som samlar cirka 7000
medlemmar. Teknologkårens huvudsyfte är som studentkår att främja medlemmarnas studier
och vad därmed äger sammanhang. Utöver detta arrangeras emellertid omfattande sociala
aktiviteter inbegripande mässor, utflykter, fester och nollning för nya studenter där en stor
del av aktiviteterna på något sätt innehåller mer eller mindre alkohol.

3.

Vision

Teknologkåren ska främja en sund inställning till alkohol som minskar risken för sociala och
medicinska skadeverkningar.1
Att välja alkoholfritt ska alltid vara ett naturligt alternativ och ingen skall känna sig
uppmanad eller tvingad att inmundiga alkohol för att passa in på Teknologkårens
arrangemang. Deltagare ska därför alltid göra ett aktivt val om de vill ha alkohol.
1Målet

för den svenska alkoholpolitiken och det som ligger till grund för nuvarande lagstiftning. Se till
exempel Folkhälsoinstitutets utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholhantering som finns på deras
hemsida
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Berusningsgraden ska hållas på en trivsam nivå2. Teknologkårens festverksamhet ska vara
roliga och välkomnande för alla.
Teknologkårens fester ska ses som ett föredöme inom studentvärlden.
Teknologkåren ska ha nolltolerans mot alla typer av narkotika för annat än medicinskt bruk,
och allt bruk av dessa räknas som missbruk.3
Teknologkåren ska verka för att öka medvetenheten om riskerna med överkonsumtion av
berusningsmedel och arbeta för att minimera olägenheter orsakade av alkohol och narkotika.
Denna policy har sin utgångspunkt i alkohollagen (SFS 2010:1622) samt narkotikastrafflagen
(SFS 1968:64) vilka självfallet alltid ska följas. Myndighetsrekommendationer bör också alltid
beaktas.

4.

Handlingsplan

4.1.

Alkoholfria alternativ

Vid servering av alkoholdrycker ska erbjudas ett varierat och tydligt skyltat – på till exempel
dryckesmeny eller bartavla – utbud av alkoholfria drycker4. Alkoholfria drycker skall finnas
att tillgå i tillfredsställande urval5. Till varje typ av alkohol man serverar skall ett alkoholfritt
alternativ finnas, om exempelvis öl, cider, rött vin och vitt vin serveras krävs det att det finns
ett alkoholfritt alternativ till alla dessa.
Alkoholfritt alternativ skall aldrig bekosta alkohol och skall vara billigare där sådan
prisskillnad motiveras av inköpspriset, detta gäller även vid försäljning av sittningsbiljetter.
Prissättningen skall alltid vara sådan att starkare drycker inte främjas. Vatten skall alltid finnas
tillgängligt utan kostnad.

4.2.

Servering

Alkohol skall serveras med återhållsamhet och serveringen ska avbrytas innan gästen blir så
onykter att denna måste avvisas. Strävan skall vara att hålla berusningsnivån vid
”salongsberusning” eller lägre. Det är dags att sluta servera innan dess att gästen är
”märkbart påverkad”6. Tecken på sådan berusning är att gästen talar otydligt eller högljutt,
går ostadigt, blir fumlig eller slumrar till. När en gäst är märkbart påverkad skall gästen enligt
lag avvisas7. Se råd och tips nedan för mer information om berusningsgrader.
En person som trots allt fått för mycket att dricka skall avvisas från lokalen. Ombesörj gärna
att personen kommer hem genom sällskap, skjutsa hem eller hjälp till att beställa en taxi.

Alkohollagen (2010:1622) Kap 3 §5
Information om vilka preparat som räknas som narkotika finns på Läkemedelsverkets hemsida.
4 Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds Kommun. Sida 9.
5 Alkohollagen 8 kap 22 §
6 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §
7 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §
2
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Serveringspersonalen kan stå ansvariga för att en gäst skadat sig på väg hem från
tillställningen om personen i fråga har blivit överserverad.
För att säkerställa en säker och trevlig miljö är personal som handskas med alkohol givetvis
nykter på arbetstid och förtär heller ingen alkohol under arbetstid8. Detta gäller även
personal som jobbar som tekniker eller DJ under alla Teknologkårens event, även de som
inte äger rum i Kårhuset.
Vid serveringstillstånd till slutet sällskap ska det finnas minst en tillredd maträtt samt ett par
enklare alternativ som erbjuds gästerna under hela serveringstiden.9
Animering – aktiv påverkan för ökad försäljning – skall inte förekomma under några former.
Det innebär till exempel att försäljning av s.k. spritpaket till ett billigare pris än varorna var
för sig ej är tillåten. Gästerna får inte uppmanas eller förmås att köpa alkoholdrycker10. Det
är dock tillåtet att upplysa om sista beställning i samband med att baren stänger.
Teknologkårens gäster ska aldrig uppmanas att köpa alkohol och någon typ av alkoholhets
ska aldrig förekomma på Teknologkårens event. Barbiljetter ska kunna återköpas om man
väljer att inte utnyttja dem.
Uppmuntra gärna till varannan vatten eller dylika kampanjer!

4.3.

Säkerhet

Nödutgångar måste vara tydligt utmärkta och ej blockerade.
God ordning och nykterhet skall råda i lokalen. Det är förbjudet att ta med alkohol ut ur eller
in i våra serveringslokaler11.
TLTHs riktlinjer för vakter ska följas. Vakter som cirkulerar i lokalerna som kan hjälpa
överförfriskade personer ut och hjälpa barpersonalen att se vilka som inte skall serveras mer
eller se vilka som är påverkade av narkotika.

4.4.

Utbildning

Serveringsansvariga för Teknologkårens alkoholtillstånd ska ha en enligt
Aktivitetssamordnare tillfredställande kunskap i alkoholhantering och alkohollagen,
förslagsvis genom att de gått någon av AF, KK och LUS alkoholutbildningar, som
kommunen medverkar i. I regel anses A- och B-cert som tillfredsställande kunskap i
alkoholhantering och alkohollagen för att vara serveringsansvarig.

4.5.

Narkotika

Missbruk eller innehav av droger skall omedelbart anmälas till festarrangör och vakter eller
direkt till Aktivitetssamordnare samt polis om situationen kräver detta.

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 18 §
Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds kommun. Sida 9.
10 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 21 §
11 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 23 §
8
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Teknologkåren bör i samråd med Polisen och tillståndsenheten bedriva ett preventivt arbete
mot att medlemmarna brukar narkotika. Samtliga serveringslokaler bör gås igenom
tillsammans med Polisen för att upptäcka brister ur säkerhetssynpunkt. Alla festarrangörer
ska ha kunskap om hur de kontaktar polisen om en narkotikapåverkad person påträffas i
serveringslokalen.

4.6.

Tackfester och arbetsglädje

Alkohol skall undvikas som belöning till funktionärer. Det är dock tillåtet att bjuda på
alkohol i samband med tackfester, men det skall vara i rimliga mängder. Gratis alkohol skall
aldrig vara den stora begivenheten för en fest

4.7.

Aktivitetssamordnare

Teknologkåren har en person som särskilt ansvarar för Kårens alkoholhantering,
Aktivitetssamordnaren. Aktivitetssamordnaren ansvarar för att hålla god kontakt med
sektionernas sexmästerier gällande Teknologkårens alkoholpolicy och har ansvarar för att
dessa ges möjlighet att utbildas i dessa frågor samt att tillsammans med sexmästerierna sätta
upp gemensamma riktlinjer kring alkoholhantering för det aktuella verksamhetsåret.
Aktivitetssamordnaren ansvarar också för att se till att sektioner och utskott som hyr
Cornelis är väl införstådda med alkohollagen och vilka föreskrifter som gäller när man hyr
lokalen. Exempel på hur Aktivitetssamordnaren ansvarar för föreskrifter kring Cornelis är att
TLTH alltid måste ha minst en serveringsansvarig på plats som ansvarar för serveringen, att
Kårhusservice alltid skall finnas på plats för att se till lokalerna och hjälpa till med
arrangemanget, att endast TLTHs alkohol får serveras där samt att ekonomin skall gå genom
TLTH. Aktivitetssamordnaren är den som ansvarar för den huvudsakliga kontakten med
Tillståndsenheten.

4.8.

Övrigt

Studenter är överrepresenterade i riskgruppen, det vill säga gruppen av människor som
riskerar skador eller beroende på grund av överkonsumtion. Personer i riskzonen ska
uppmärksammas på problemet, att lägga sig i är att bry sig om. Studenthälsan kan bistå med
råd och stöd åt studenter som har eller misstänker sig ha alkoholproblem.
Appendix till TLTHs alkohol- och drogpolicy

5.

Råd och tips

Detta kapitel innehåller tips och råd om gällande bestämmelser och hur man lever upp till
handlingsplanen.

5.1.

Gällande rätt

Alkoholhantering regleras av Alkohollagen (2010:1622) som finns tillgänglig på internet.
Kapitel 1, 3, 6, 7 och 8 är de som är mest relevanta för vår verksamhet.
Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) är tillsynsmyndighet och har
därmed tolkningsföreträde och rätt att utge föreskrifter. Tillståndsmyndigheten i Lund är den
som i praktiken beviljar eller inte beviljar alkoholtillstånd.
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5.2.

Tillstånd

Finns serveringstillstånd för en given lokal får aldrig alkohol som ej är inköpt av
tillståndshavaren finnas i lokalen, oavsett om det för tillfället är en pub eller ej12
Serveringstillstånd ansöker man om hos Tillståndsenheten vid Lunds Kommun.
Handläggningstiden på alkoholtillstånd är två veckor så se till att tillståndsansökan skickas i
tid.
Observera att tillstånden Teknologkåren beviljas oftast gäller enbart för Teknologkårens
medlemmar. Finns en gästlista är den ofta beviljad för en specifik grupp, till exempel
företagsrepresentanter, och det är då viktigt att det bara är personer ur den givna gruppen
som står på gästlistan.
Fast tillstånd innebär krav på kassaapparat. Använd den och dela ut kvitto till kunden.
Alkoholtillståndet skall finnas tillgängligt och bör hängas tydligt i lokalen.

5.3.

Alkoholfria alternativ

Det finns en uppsjö av alkoholfria alternativ som komplement till läsk. Systembolaget har en
speciell avdelning med alkoholfria viner, både röda, vita och rosé, cider, öl och till och med
snaps. Lättöl och juice är också bra alternativ. En riktlinje är att ha samma standard på det
alkoholfria utbudet som på det alkoholhaltiga. Serveras ett vitt vin till förrätten, ett rött till
huvudrätten och ett dessertvin till efterrätten kan man servera alkoholfritt vitt respektive rött
vin till förrätt och huvudrätt, och alkoholfri cider till efterrätten. Finns dessutom öl till
servering skall även alkoholfri öl vara en del av utbudet och marknadsföras enligt hänvisning
[4] ovan.
I baren efter sittningen skall det finnas fler alkoholfria drycker i de fall det finns fler
alkoholhaltiga dryckestyper, i enlighet med hänvisning [5]. Serveras drinkar skall det också
finnas alkoholfria drinkar. Förslag på recept finns bland annat på Systembolagets hemsida.
Aktivitetssamordnaren hjälper mer än gärna till om det uppstår frågor kring
alkoholhanteringen och det är bättre att fråga en gång för lite än för mycket.
Aktivitetssamordnaren och Pedellen har sammanställt ett dokument över saker som kan vara
bra att tänka på i allmänhet när man nyttjar Kårens lokaler för festverksamhet. Många
problem undviks genom att man har god framförhållning och har planerat eventet väl.
Lunds kommunfullmäktige har i januari 2014 antagit ett dokument som kallas ”Riktlinjer för
serveringstillstånd i Lunds kommun”. Detta dokument finns tillgängligt på internet och
förklarar hur kommunen arbetar med och tolkar alkohollagen.13

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 24 §
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Socialf%C3%B6rvaltningen/PDFfiler/Tillst%C3%A5ndsenheten/Riktlinjer%20serveringstillst%C3%A5nd.pdf, 160321.
12
13
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