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Avsägelse Fullmäktigeledamot
Alexander Rundlöf har varit i kontakt med mig den 16 oktober och vill bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i Fullmäktige.

KårordFÖrAndE
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046–540 89 21
Mail: ko@tlth.se

Carl Göransson står högst upp på listan med suppleanter och har accepterat uppdraget.
Fullmäktige föreslås besluta
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entlediga Alexander från hans uppdrag och därmed välja in Carl Göransson
som ersättare i Fullmäktige.

I tjänsten,

Johan Förberg
Talman
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Motion angående TLTH:s alkohol- och
drogpolicy
Bakgrund

Sedan den nuvarande alkoholpolicyn antogs, 14/11-07, har den lag som policyn hänvisar till
(1994:1738) genomgått en större revidering och därmed hänvisar policyn till fel lagtext.
Dessutom hänvisar policyn på flera ställen till flera andra dokument som av olika skäl inte
längre är tillgängliga. Från och med 2014 deltar också TLTH tillsammans med andra kårer
och nationer i det nationella projektet ”Krogar mot knark” där en del i handlingsplanen är att
ha en policy angående narkotika.
Jag har därför i samråd med kommunens Tillståndsenhet reviderat alkoholpolicyn för att
stämma överens med den nuvarande lagen (2010:1622) och även innehålla ett avsnitt
gällande narkotika.

Förslag
Jag yrkar på
att

ersätta TLTH:s alkoholpolicy (Policy för alkoholhantering) med
TLTH:s alkohol- och drogpolicy (bifogad)

I tjänsten,

KARIN DAMMER,
Aktivitetssamordnare 2013

Motion angående
drogpolicy
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TLTHs alkohol- och drogpolicy
1. Bakgrund

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en ideell förening som samlar
cirka 7000 medlemmar. TLTHs 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.

2. Vision

TLTH ska främja en sund inställning till alkohol som minskar risken för sociala och
medicinska skadeverkningar 1.

Att välja alkoholfritt skall alltid vara ett naturligt alternativ och ingen skall känna sig
uppmanad eller tvingad att inmundiga alkohol för att passa in på TLTHs arrangemang.
Deltagare skall därför alltid göra ett aktivt val om de vill ha alkohol.
Berusningsgraden skall hållas på en trivsam nivå 2, TLTHs festverksamhet ska vara
roliga och välkomnande för alla.
TLTHs fester skall ses som ett föredöme inom studentvärlden.
TLTH ska ha nolltolerans mot alla typer av narkotika för annat än medicinskt bruk och
allt bruk av dessa räknas som missbruk. 3
TLTH 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
själfallet
alltid
ska
följas.
Myndighetsrekommendationer bör också alltid beaktas.

1 Målet 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.
2
3

Alkohollagen (2010:1622) Kap 3 §5
Information om vilka preparat som räknas som narkotika finns på Läkemedelsverkets hemsida.
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3. Handlingsplan
Alkoholfria alternativ
Bra utbud av alkoholfria alternativ skall alltid finnas och det ska tydligt framgå vid all
annonsering där
alkoholhaltiga alternativ marknadsförs 4. Utbudets omfattning skall vara tillfredsställande
med avseende på tillställningens karaktär 5. Utöver läsk kan det innefatta t ex alkoholfri
cider, öl, juice och alkoholfria drinkar. Socialnämnden har sedan i november 2013 6
beslutat att lägga extra fokus på att serveringsställena i Lund ska ha ett tillfredställande
utbud av alkoholfria drycker.
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,
starköl ska således alltid kosta mer än lättöl. Vatten bör alltid finnas tillgängligt utan
kostnad.
Servering
Alkohol skall serveras med återhållsamhet och serveringen ska avbrytas innan gästen
blir så onykter att denna måste avvisas. Strävan bör vara att hålla berusningsnivån vid
”salongsberusning”. Dags att sluta servera är när gästen är ”märkbart påverkad” 7.
Tecken på sådan berusning är att gästen talar otydligt eller högljutt, går ostadigt, blir
fumlig eller slumrar till. Vid högre berusningsgrad skall gästen avvisas 8. 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. 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 arbetstid. 9 Detta gäller
även personal som jobbar som tekniker eller DJ under alla Teknologkårens event, även
de som inte äger rum i Kårhuset.
Det skall finnas flera alternativ varm mat för servering under hela tillställningen. 10
Animering som innebär att man inte får sälja s.k. spritpaket till ett billigare pris., skall
inte förekomma. Det är dock tillåtet att upplysa om sista beställning i samband med att
baren stänger. 11
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap §22
Folkhälsoinstitutet ger som allmänt råd att ”Vid detaljhandel med och servering av spritdrycker, vin och
starköl bör det av alkoholfria fest- och sällskapsdrycker finnas minst ett alternativ till vardera rött och vitt
vin. Dessutom bör lättöl och bordsvatten finnas som alternativ.”
6 Socialnämnden, Lund kommun, Sammanträdesprotokoll 2013-11-13, § 166
7 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §
8 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 5 §
9 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 18 §
10 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 15 §
11 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 21 §
4
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Teknologkårens gäster ska aldrig uppmanas att köpa alkohol och någon typ av
alkoholhets ska aldrig förekomma på Teknologkårens event. Spritbiljetter ska kunna
återköpas om man väljer att inte utnyttja dem.
Uppmuntra gärna till varannan vatten eller dylika kampanjer!
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 serveringslokaler. 12
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.
Utbildning
Serveringsansvariga för Teknologkårens alkoholtillstånd ska ha en enligt
Aktivitetssamordnare tillfredställande kunskap i alkoholhantering och alkohollagen,
förslagsvis genom att de gått någon av kommunens alkoholutbildningar.
Narkotika
Missbruk eller innehav av droger skall omedelbart anmälas till festarrangör och vakter
eller direkt till Aktivitetssamordnare samt polis om situationen kräver detta.
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.
Tackfester och arbetsglädje
Alkohol skall undvikas som belöning till funktionärer. Det är dock tillåtet att bjuda på
alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder, speciellt bör
mängden starksprit begränsas. Gratis alkohol bör aldrig vara den stora begivenheten för
en fest. Observera att det inte är tillåtet att ha så kallade sexor för funktionärer som
jobbat på ett event efter eventets slut. 13
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 i syfte att bedriva pubverksamhet är väl införstådda med
12
13

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 23 §
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 24 §
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alkohollagen och vilka föreskrifter som gäller när man hyr lokalen.
Aktivitetssamordnaren är den som ansvarar för den huvudsakliga kontakten med
Tillståndsenheten.
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
Råd och tips

Detta kapitel innehåller tips och råd om gällande bestämmelser och hur man lever upp
till handlingsplanen.
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. Förhoppningsvis kommer
under 2014 en uppdaterad utgåva av ”Handbok för Alkohollagen” som myndigheten
gett ut. Tillståndsmyndigheten i Lund är den som i praktiken beviljar eller inte beviljar
alkoholtillstånd.

Tillstånd
För nästan alla tillställningar där alkohol serveras krävs serveringstillstånd.
Serveringstillstånd krävs
dock inte för servering där samtliga följande punkter är uppfyllda 14:
1. utan vinstintresse,
2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller
lättdrycker,
3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och
4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
Man får alltså inte ta ut kostnad för maten, eller inträde eller dylikt, utan enbart för
inköpet av dryckerna. Detta undantag är alltså tillämpbart på till exempel en tackfest då
man i förväg vet namn på de gäster som kommer. Undantaget är inte tillämpbart på till
exempel föreningsmöten.
Som försäljning räknas inte så kallat samköp då en person agerar ombud och handlar åt
annan som ersätter den förra för kostnaderna. Det skall då vara fråga om en begränsad
14

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 1a §
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deltagarkrets vid ett enstaka tillfälle där kostnaderna fördelas lika eller efter var och ens
förbeställda mängd.
Notera att dessa undantag endast gäller i så kallade fria lokaler, dvs där inget
serveringstillstånd finnes. Finns serveringstillstånd för lokalen får aldrig alkohol som ej
är inköpt av tillståndshavaren finnas i lokalen, oavsett om det för tillfället är en pub eller
ej. 15
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.
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 bara öl på
sittningen kan det räcka med läsk som alternativ. 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.
I baren efter sittningen bör det finnas fler alternativ liksom det finns för alkoholhaltiga
alternativ. Serveras drinkar bör 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.

15
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Motionssvar: Motion angående
Alkoholpolicy
Styrelsen ser positivt på att uppdatera styrdokument i enlighet med gällande lagar. Det borde
göras med fler styrdokument kontinuerligt. Styrelsen ser även positivt på införandet av en del
om narkotika då detta är ett reellt problem som kan uppstå..
En notering som gjordes av styrelsen är att det står att vatten bör finnas tillgängligt. Det
borde stå att vatten ska finnas tillgängligt. Motionären delade styrelsens åsikt i frågan.
Styrelsen yrkar därför på
att
i Alkoholpolicyn kapitel 3 ersätta: ”Vatten bör alltid finnas tillgängligt utan kostnad
med lydelsen”
”Vatten ska alltid finnas tillgängligt utan kostnad”.
att

bifalla motionen med ovanstående förändringar.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar
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Kommentarer och ändringsförslag
Alkoholpolicyn
§19 Alkoholpolicy:
Kommentarer samt yrkanden rörande Motion angående TLTH:s alkohol- och drogpolicy"
3. Handlingsplan
- Alkoholfria alternativ
I sammanträdesprotokellet från Socialnämnden Lunds Kommun (6) hittar vi inget som nämnvärt
skiljer sig från lagtexten SFS (2010:1622) 8 kap §22 (4) varför vi tycker att sista meningen i första stycket
både är överflödig och missvisande.
Jämför (4) "Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval
och omfattning"
med (6) "Vid servering av alkoholdrycker ska erbjudas ett varierat och tydligt skyltat (ex. i dryckesmeny
eller bartavla) utbud av drycker som är alkoholfria eller har en alkoholhalt om högst 2, 25 volymprocent (lättdrycker)"
Vi yrkar därför på att stryka meningen:
Socialnämnden har sedan i november 2013 beslutat att lägga extra fokus på att serveringsställena i
Lund ska ha ett tillfredsställande utbud av alkoholfria drycker."
- Servering
Angående 4e stycket.
Det hänvisas till lagtext SFS (2010:1622) 8 kap §15 där det angående tillfälliga tillstånd står: Tillfälligt
tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat."
Då alla uthyrningar på Loftet samt majoriteten av uthyrningarna i Gasquesalen är med tillfälliga tillstånd och eftersom vi inte anser att vår alkohol- och drogpolicy nödvändigtvis måste vara striktare än
lagen yrkar vi på att
ändra Det skall finnas flera alternativ varm mat för servering under hela tillställningen"
till Det skall finnas mat för servering under hela tillställningen. Om servering sker i en lokal med ett
stadigvarande tillstånd skall flera alternativ mat finnas för servering."
- Tackfester och arbetsglädje:
Sista satsen i andra meningen är otydlig och svår att tolka. Det är onödigt att detaljstyra tackverksamheten på detta sätt, det gör det svårare att engagera sig och bidra till TLTHs verksamhet. Självklart

skall kåren stå för en sund alkoholkultur men vi måste fortfarande se kårens medlemmar som individer med eget ansvar och förnuft. Vi yrkar på att ändra
Det är dock tillåtet att bjuda på alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder,
speciellt bör mängden starksprit begränsas"
till
Det är dock tillåtet att bjuda på alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder."
Med anledning av att begreppet sexa inte är väldefinierat är sista meningen i stycket diffus. Får alltså
inte jag som individ gå till annan lokal och helt på eget bevåg äta egen mat och dricka egen öl efter att
jag har arbetet för TLTH?
Vi yrkar på att stryka meningen:
Öbservera att det inte är tillåtet att ha så kallade sexor för funktionärer som jobbat på ett event efter
eventets slut."
Vi skulle även vilja få förklarat för oss på vilket sätt hänvisning (13) är relevant för stycket. Vi ser inte
hur den paragrafen behandlar arbetsglädje alls.
Sammanfattningsvis yrkar vi på att
- stryka meningen: Socialnämnden har sedan i november 2013 beslutat att lägga extra fokus på att
serveringsställena i Lund ska ha ett tillfredsställande utbud av alkoholfria drycker."
- ändra lydelsen: Det skall finnas flera alternativ varm mat för servering under hela tillställningenttill: Det skall finnas mat för servering under hela tillställningen. Om servering sker i en lokal med ett
stadigvarande tillstånd skall flera alternativ mat finnas för servering."
- ändra lydelsen: Det är dock tillåtet att bjuda på alkohol i samband med tackfester, men det bör vara
i rimliga mängder, speciellt bör mängden starksprit begränsastill: Det är dock tillåtet att bjuda på
alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder."
- stryka meningen: Öbservera att det inte är tillåtet att ha så kallade sexor för funktionärer som jobbat
på ett event efter eventets slut."
Gustav Seemann och Philip Dahlström
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Angående andra stycket, mer specifikt sista satsen i näst sista meningen ”Prissättningen skall alltid
vara sådan att starkare drycker inte främjas, starköl ska således alltid kosta mer än lättöl.”
Om en lättöl har högre inköpspris än en starköl är det också rimligt att denna säljs för ett högre pris.
Jag yrkar därför på att stryka bisatsen ”starköl ska således alltid kosta mer än lättöl”.

Servering
Angående första stycket, mer specifikt andra meningen ”Strävan bör vara att hålla berusningsnivån vid
”salongsberusning”.”
Lydelsen kan tolkas som att berusningsnivån ”salongsberusning” är den enda rätta nivån, varken
lägre eller högre nivå är bra. Det är inte rimligt. Dessutom står begreppet odefinierat, vilket inte
förenklar för de som ska använda policyn. Lydelserna efteråt ”Dags att sluta servera är när gästen är
”märkbart påverkad” Tecken på sådan berusning är att gästen talar otydligt eller högljutt, går ostadigt, blir
fumlig eller slumrar till.” beskriver tydligare och mer stringent vilka nivåer som anses acceptabla. Det
otydliga begreppet ”salongsberusning” tillför därför inte någon tydlighet.
Jag yrkar därför på att stryka satsen ”Strävan bör vara att hålla berusningsnivån vid ”salongsberusning”.”

Tackfester och arbetsglädje
Angående sista meningen ”Observera att det inte är tillåtet att ha så kallade sexor för funktionärer som
jobbat på ett event efter eventets slut.”
Denna detaljstyrning kan komma att påverka möjligheterna för Kåren och Sektionerna att rekrytera
engagerade. Är Fullmäktige beredda att stå bakom denna lydelse måste man också ha en ordentlig
handlingsplan för att se till att Kåren och Sektionerna inte ska påverkas negativt, med avseende på
rekrytering av engagerade. Man måste också ha en handlingsplan för att se till att policyn efterföljs,
både på Kåren och på Sektionerna.
Det krävs därför en diskussion om hur långt Fullmäktige är beredda att gå. Det räcker inte att på
sittande möte säga en sak, utan att ge verksamheten stöd att verkställa det.

_________________________________
Oskar Hansson
Lund, 141013
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Diskussionsunderlag Nollningspolicyn
Bakgrund
Arbetet med att skriva en gemensam nollningspolicy mellan LTH och TLTH är just nu i full
gång. Första mötet med LTH angående policyn har gått bra och TLTHs policy kommer ligga
som grund för den nya gemensamma policyn. Motionärerna har fått med sig LTH
synpunkter och har nu fått i uppdrag att författa den gemensamma nollningspolicyn.
Några kontroversiella frågor har dock kommit upp och motionärerna är nu i behov av att
förankra dessa frågor i organisationen.

Diskussionspunkt
Vi skulle vilja att fullmäktige diskuterade första nollningsveckan. Följande förslag har lyfts:






Alkoholfri första dag
Alkoholfri första vecka
Ett event med alkoholförsäljning under första veckan, ej inklusive helgen
ÖPKs ställningstagande angående första veckan, se bilaga 1
Ingen reglering av alkoholförsäljning under första veckan - Ett ställningstagande tas
varje år fram i samråd mellan Nollegeneral, ÖPK, VKOs och Studievägledning.

För att kunna fortsätta arbetet med att ta fram den gemensamma nollningspolicyn så skulle
motionärerna önska att få in fullmäktiges åsikt i frågan om den första nollningsveckan.
Fullmäktige får gärna också komma med andra förslag än ovan nämnda.

I tjänsten,

MICAELA BORAS,
Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar

Diskussionsunderlag Nollningspolicyn

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande
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Bilaga 1
Ställningstagande vecka 0 - Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola
Dessa regler ska följas under vecka 0, vad gäller både planering och utförandet av aktiviteter
och arrangemang av sektioner och kåren.






Måndagen ska vara helt nykter (på ING-sektionen ska onsdagen vara helt nykter).
Under tidsperioden: tisdag-fredag efter av SVL schemalagd tid, så får det endast vara
ett arrangemang som innehåller någon form av alkohol.
Samt att under detta alkoholevent så får man endast sälja alkoholhaltiga drycker med
4.6% eller under. Med undantag för drinkar som får max vara 8%.
Om man skulle ha en sittning under denna perioden så får man lov att tillsammans
med maten dela ut max två glas vin per person. Men inte sälja något annat än det
som står ovan.
Alla fester ska stänga senast kl 00.00 under perioden måndag-torsdag under vecka 0.
Det får heller inte ske några efterfester måndag-torsdag under vecka 0.

Detta har Øverphøskollegiet 2014 beslutat i samråd med phøsen/fösen/staben/øverstar
2014.
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