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Syfte
Alkohol- och drogpolicyn hos Kristianstad Studentkår (KSK) ska vara ett dokument att referera
till i frågor som rör alkohol och droger. Ytterst gäller svensk lagstiftning på området, men policyn
ska besvara frågor som inte direkt förbinds med lagstiftningen utan istället handlar om KSK:s
ståndpunkt och synsätt i alkohol- och drogrelaterade frågor.
Alkohol- och drogpolicyn vid KSK ska tydliggöra och förklara organisationens avståndstagande
från narkotikapreparat och verkan för en sund relation till alkohol. Detta uppnås genom klara
regler för hur alkoholservering och alkoholintag ska hanteras på arrangemang inom KSK.
Grundförutsättningarna för ett bra umgänge med alkohol är ”frihet under ansvar”. Denna filosofi
i kombination med innehållet i policyn skapar goda förutsättningar för ett väl fungerande och
trevligt studentliv vid KSK.

Tillämpning



Samtliga medlemmar som deltar i KSK-arrangemang ska känna till och använda alkoholoch drogpolicyn.
Alla funktionärer som deltar i KSK:s arrangemang, där försäljning av alkohol sker, ska
inför varje tillfälle delges alkohol- och drogpolicyn.

Droger
KSK tar helt och hållet avstånd från bruk av narkotika i annat syfte än för medicinering på
läkares föreskrifter.
Som narkotika klassas:



Alla preparat som klassats av svensk lagstiftning.
Preparat som ännu inte klassats, men som med stor sannolikhet förväntas bli inom en
snar framtid.



Vid skälig misstanke eller vetskap om missbruk, har KSK rätten att neka personen i fråga
om tillträde till organisationens lokaler.
Avstängning från arrangemanget ska grundas på säkra uppgifter. KSK ska även informera
personen i fråga att hjälp och stöd finns att få av Studenthälsan.
Personer som blir vittne till bruk av narkotika är enligt svensk lagstiftning skyldig att
anmäla det till polisen.






Om en person uppvisar symptom på att vara påverkad av narkotika under ett evenemang
ska denna person hanteras av myndighet/ordningsmakt och inte av personal.

Alkohol
Kåraktivas ansvar:













Inte vara påverkad av alkohol eller dricka alkohol under representationstid. Det är därför
viktigt att ansvarig för ett arrangemang meddelar när man är representant för
organisationen. Barpersonal som hanterar alkohol ska vara nyktra under hela
arrangemanget.
Vid extern representation ska en restriktiv hållning till alkohol föras där alkoholintag ej får
förhindra arbetsinsatsen.
Erbjuda alkoholfria alternativ och även marknadsföra dessa i lika stor omfattning som
övriga drycker. Barpersonal eller serveringsställe får aldrig uppmana en kund att köpa en
alkoholhaltig dryck istället för en alkoholfri dryck.
Lekar eller liknande får inte leda till att någon mot sin vilja hetsas att dricka alkohol.
Varje individs integritet ska respekteras. Det ska finnas ett alkoholfritt alternativ för de
som vill avstå alkohol och samtidigt delta i arrangemanget.
Barpersonal är skyldig att neka alltför alkoholpåverkad personer vidare servering av
alkoholhaltig dryck, detta styrkt av Alkohollagen (SFS 2010:1622). Det är
tillståndshavarens skyldighet att försäkra sig om att barpersonalen har vetskap om detta.
Huruvida serveringsförbud är befogat avgörs av barpersonal vid respektive tillfälle.
Arrangören för KSK:s arrangemang är skyldig att, om så behövs, hjälpa personer som
inte kan ta hand om sig själva. Vid omhändertagande måste hänsyn tas till personens
tillstånd och situationen i övrigt.
Okontrollerat alkoholintag som ofta upprepas av en och samma person skall iakttas. I
extrema fall, t ex. ovilja att försöka komma till rätta med problemen, bör total avstängning
från KSK:s arrangemang övervägas i väntan på förändring.

Vid problem
 Om en person har sådant problem med alkohol eller droger att stöd och hjälp från vänner
inte är tillräckligt för att komma tillrätta, krävs kanske professionell hjälp. Detta erbjuds
av Studenthälsan i form av kurator, sjuksköterska och allmän rådgivning om alkohol och
droger. KSK ska verka för att motivera personer med riskbruk att söka stöd och hjälp.

 Kåraktiva som arbetar med KSK:s arrangemang ska rapportera problem till
Studentkårens tillståndsansvarig.

Alkoholutbildning
Inför KSK:s inspark ska en utbildning kring alkohol hållas för alla funktionärer. Lämpligast sker
denna utbildning tillsammans med Studenthälsan. Funktionären ansvarar själv för att medverka i
denna utbildning för att få förståelse och uppdatering om KSK:s alkohol- och drogpolicy och
alkoholens inverkan på människan. Medverkar funktionären inte på alkoholutbildningen, får
denne heller inte medverka som funktionär för insparken.

