
 

 

Alkohol- och drogpolicy för Ultuna Studentkår 
 
Inledning 
Ett fysiskt och psykiskt välbefinnande är grunden för en god studiemiljö och för att uppnå ett bra studieresultat. 
Då alkohol förekommer i delar av verksamheten har Ultuna studentkår därför ett ansvar gentemot sina 
medlemmar och ska arbeta för en miljö där man oavsett sin inställning till alkohol kan känna sig trygg och 
välkommen. En gemensam alkohol- och drogpolicy för Ultuna studentkår och dess medlemmar bidrar till att vi 
får en bra social tillvaro. Medlemsavgiften finansierar inte Ultuna studentkår festverksamhet, som är 
självfinansierad. 
 

I alkohol- och drogfrågor samarbetar Ultuna studentkår med kommunens tillståndsenhet, polisen och 
Klubbmästarkonventet i Uppsala. Alla nyantagna studenter bör vid terminsstart erbjudas information om 
alkoholkultur 

Våra värderingar 
• På Ultuna studentkår ska alkoholintag alltid vara frivilligt och det ska vara lika naturligt att välja ett 

alkoholfritt alternativ som ett alkoholhaltigt.  
• Ultuna Studentkår tar kraftigt avstånd från missbruk av droger och alkohol.  
• Ultuna Studentkår arbetar aktivt i festverksamheten för att upprätthålla alkohollagen, rådande 

alkoholpolitik, erbjudande av mat, krav på utrustning och utbildad serveringspersonal för att kunna 
bedriva en sund och trygg festmiljö för dess medlemmar. 

 
Ett levande dokument 
Vid början av ett nytt verksamhetsår ska Styrelsen och Klubbmästeriet gå igenom Ultuna studentkårs alkohol- 
och drogpolicy och dess handlingsplan. Ansvarig för studiesociala frågor och Kårhusmästaren ansvarar för att 
policyn och handlingsplanen revideras vid början av varje verksamhetsår, samt för att eventuella ändringar 
klubbas på majkårmöte eller eventuellt oktoberkårmöte. 

Information om Ultuna studentkårs alkohol- och drogpolicy och dess handlingsplan ska även ges vid respektive 
överlämningshelg, samt skickas ut via mejl till alla nytillträdda kårfunktionärer. Ansvarig för detta är styrelsens 
Ansvarig för studiesociala frågor. 

Under Ultuna studentkårs festverksamhet1 gäller  följande: 

   att  det vid all servering av alkohol finns en serveringsansvarig närvarande som är godkänd genom 
tillståndsenheten. Den serveringsansvariga utses av tillståndshavaren. Tillståndshavaren och 
serveringsansvariga ska ha genomgått relevantutbildning. 

att all personal som serverar alkohol ska vara nykter. 

att reglerna för Ultuna Studentkårs serveringstillstånd efterföljs av alla berörda. 
 

 

1 Begreppet festverksamhet avser alla middagar och pubar riktade till Ultuna studentkårs medlemmar.  
Kårhusmästaren har det yttersta ansvaret för utskänkiningstillståndet med stöttning av Klubbmästeriet.



 

  
 
att  ansvarig personal ska vara införstådd med och följa övriga bestämmelser i Alkohollagen 

(2010:1622) och Narkotikastrafflagen (1968:64). 
 
att individens integritet respekteras och alkoholhets ska alltid motverkas. 

att måttfullhet ska råda vid servering av alkohol. 
 
att alkoholhaltiga drycker ska vägras märkbart berusade personer. 

att starksprit inte ska ingå i priset för en sittning. 

att vid festverksamhetens event där det förekommer alkohol, ska det alltid erbjudas
 alkoholfria alternativ. 
 
att alkohol eller narkotikaklassade preparat ej får förtäras innanför bardisken, i köket, eller i 

kanslidelen. 
 
att medhavd alkohol eller narkotikaklassade preparat ej får medföras in i lokalerna 

Kårhuset och Ultunarestaurangen. 
 
att det alltid serveras ett utbud av maträtter då det förekommer alkoholservering. 
 
att   vid 04-släpp serveras nattmat till gästerna.  
 
att serveringsansvarig ska vid misstanke om att narkotikaklassade preparat finns eller  

förtärs i Kårhuset, Ultunarestaurangen eller annan lokal där Kårens festverksamhet sker 
göra en polisanmälan angående det. 

 
att personer som är märkbart berusade eller påverkade av narkotikaklassade preparat ska inte 

släppas in i lokalerna Kårhuset och Ultunarestaurangen.



 

 
 
 
 
 
 
Handlingsplan för Ultuna studentkårs alkohol- och drogpolicy 
Handlingsplanen för Ultuna Studentkårs alkohol- och drogpolicy innefattar ansvarsfördelning vad gäller 
förebyggande, omedelbara och fortsatta åtgärder, samt vad som ska ske vid avvikelse från policyn. Här anges 
fem ansvariga nyckelpersoner som vet vad som ska göras och som svarar som kontaktpersoner. 

Förebyggande åtgärder 

Ultuna Studentkår arbetar förebyggande mot uppkomst av alkoholproblem genom att bland annat bjuda in 
Studenthälsan under välkomstveckorna, samt genom att vid förfrågan ge lunchföreläsningar om alkohol för 
att informera om alkoholens verkan. Vårt förhållningssätt gentemot alkohol är att skapa en miljö som rättfärdigar 
att studenter kan tacka nej till bruk av alkohol. Ansvariga för festverksamheten på Ultuna Studentkår genomgår 
en utbildning i ansvarsfull alkoholservering (AAS) som ges av Kuratorskonventet i Uppsala. Vid varje 
festtillfälle finns det alltid en serveringsansvarig närvarande för att ha överblick och se till att allt sköts enligt 
alkohol- och drogpolicyn. Den som är ansvarig för alkoholtillståndet är skyldig att informera all personal om 
vilka regler som gäller. 

All information som ska ut till studenterna och berör festverksamheten ska gå genom kommunikationsansvarig 
i styrelsen. Detta för att annonsering och marknadsföring inte ska strida mot de värderingar som Ultuna 
Studentkår arbetar för. 

Omedelbar åtgärd 

Vid inträffad avvikelse från alkohol- och drogpolicyn utreds detta av Kårhusmästaren och en skriftlig varning 
utdelas till den kårfunktionär som varit serveringsansvarig vid det inträffade tillfället. Skulle Kårhusmästaren stå 
för en eventuell avvikelse är det kårstyrelsen som ansvarar för att detta utreds. 

Om det finns misstanke om, eller vid uppenbart alkohol- eller drogmissbruk hos en student, finns nedanstående 
nyckelpersoner vid Ultuna Studentkår med tystnadsplikt som man kan vända sig till. Dessa personer innehar 
kontaktuppgifter till vidare instanser såsom studentpräst, läkare och psykolog vid studenthälsan, samt 
kontaktuppgifter till hjälporganisationer och förmedlar dessa efter situationens behov. 

Fortsatt åtgärd: 

Vid upprepade avvikelser från alkohol- och drogpolicyn av samma tillståndsinnehavare ska denna person 
fråntas rätten att inneha alkoholtillstånd. 
 

Ansvariga nyckelpersoner: 
 
Ansvarig för studiesociala frågor:  uls_soc@stud.slu.se 
 
Kårhusmästare:     uls_khm@stud.slu.se 
 
Inspektor Anna Wistedt   anna.wistedt@slu.se  
 
Kårordförande:     uls_ordf@stud.slu.se 
 

Ansvarig för att uppdatera fest och drogpolicyn är Kårhusmästaren i samråd med studiesocialt ansvarig, på 
kontinuerlig basis.  
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