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Studenters alkoholvanor är något som till och från diskuteras och stundtals 
väcker uppmärksamhet. Inom studentvärlden finns en tradition av att alkohol 
ofta finns med i de evenemang som arrangeras av studentkårer och dess 
underorgan. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur alkohol 
hanteras. För att arbeta för ett ansvarsfullt drickande och en ansvarsfull 
alkoholhantering upprättas därför en policy som reglerar hanteringen av 
alkohol inom SLUG. 
 
 

Inköp 
 
 
SLUGs styrelse beslutar att: 
 

- kårens pengar inte får användas till inköp av alkoholdrycker. Med 
alkoholdryck menas dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 
% (Alkohollagen 1 kap. 2 §). 

 
SLUGs styrelse beslutar att följande undantag gäller vid inköp av alkoholdryck: 
 

- alkohol kan bekostas av kårens pengar där det ingår till middagen 
vid studentarrangemang. Mängden alkohol som ingår till 
middagen vid studentarrangemang får max vara ett glas fördrink, 
två glas vin, alternativt två öl, alternativt två cider till maten samt 
ett glas avec. 

- alkohol får inhandlas till försäljning vid tillställningar som kåren 
arrangerar för studenter. Inköp ska ske från detaljhandel för 
alkoholhaltiga drycker. Överbliven alkohol ifrån tillställningarna skall 
återlämnas till detaljhandeln. 

- SLUG bjuder av tradition de studenter som tar examen på ett glas 
mousserande vin. 

- gåvor i form av alkoholdryck får inhandlas. Detta gäller 
alkoholdrycker med en maximal alkoholhalt på 20 %. 
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Det arrangeras ofta tillställningar för studenter där alkoholhaltiga drycker kan 
ingå till middagen och där försäljning av alkoholdrycker kan ske. Därför bör 
det vara tillåtet att alkohol ingår till maten och att inköp av alkohol för 
försäljning är tillåten. 
 
 

Regler vid alkoholhantering 
 

1 § Alkohollagen 

-  Alkohollagen skall följas vid samtliga arrangemang SLUG står för där alkohol 
förekommer. 

-  Vid de arrangemang där SLUG säljer alkohol får gästerna ej tillåtas dricka andra 
alkoholdrycker än de som serverats i enlighet med gällande serveringstillstånd. 

 
2 § Droger 

 -  SLUG tar kraftigt avstånd från alla illegala droger. Vid misstanke om användning av 
droger på något av kårens arrangemang skall serveringsansvarig underrättas och 
polis tillkallas. 

 
3 § Ansvar 

-  Ansvaret för servering och alkoholhantering vid arrangemang vilar på 
serveringsansvarig. Serveringsansvarige är även ansvarig för att utbilda och 
informera serveringspersonal. 

-  Samtliga arbetade vid arrangemang bär ansvaret att alkoholservering sker i 
enlighet med alkohollagen och denna policy. 

 
4 § Gäster 
 

-  Gäst under 18 år eller överenskomna kriterier (ex. examensarr.) nekas tillträde. 

- Anländer en gäst påtagligt berusad nekas gästen tillträde. 

-  Påtagligt berusad person skall nekas köpa alkohol. 

-  Kraftigt berusad person skall avisas samt erbjudas stöd i form av t.ex. kamratstöd, 
hjälp att tillkalla taxi, vägledning till närmast lokaltrafik eller dyl. efter bästa förmåga. 

 
5 § Under serveringstiden 

 - Serveringspersonal får ej vara berusade under serveringstid. 
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- Serveringspersonal skall vara medveten om de lagar som gäller för utskänkning och 
innehav. 

- Ett alkoholfritt alternativ skall alltid erbjudas gästerna och skall skyltas i samma 
drinklista som övrig alkohol samt separat vid bar och mötesplatser. 

- Vatten ska alltid erbjudas kostnadsfritt. 

 

6 § Utbildning 

 - Serveringsansvarig blir man efter godkänd alkoholhanteringsutbildning av GFS. 
 
 

Utbilda dig själv! 

Nedan följer ett samlat urval kontaktuppgifter till organisationer och myndigheter som på 
olika sätt inverkar i alkoholkonsumering. 
 

Nationellt 

 
Alkohollagen 
http://www.riksdagen.se/ 
Lagar -> Svensk författningssamling -> Sök på alkohol 
 
Folkhälsoinstitutet 
http://www.fhi.se 
Tillsyn -> Alkohol 
Här finner du bland annat en handbok(på 129 sidor) om alkohollagen. 
 
CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
http://www.can.se 
 
Polisen 
http://www.polisen.se 
 
Prime for life 
http://prime4life.se/ 
Utbildning om alkoholvanor och om att förebygga risker, erbjuder utbildning särskilt riktad mot 
studenter. 
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Lokalt 

 
GU:s handlingsplan för alkoholhantering 
http://www.arbetsmiljo.adm.gu.se/ 
Arbetsmiljö A till Ö -> Alkohol 
Här finner du GUs policy kring alkohol 
 
Akademihälsan 
http://www.akademihalsan.se/ 
Kan erbjuda hjälp vid alkoholproblem. 
 
GFS - Göteborgs Förenade Studentkårer 
http://www.gfs.gu.se/ 
Här finner du information om SUS-utbildningarna som krävs för att kunna ansöka om 
alkoholtillstånd i Göteborgs universitets lokaler. 
 
RUS - Restauranger Utveckling Samarbete 
http://rus-gbg.se/ 
Krögares motsvarighet till SUS utbildningen. 
 
Tillståndsenheten Gbg stad 
http://www.goteborg.se/wps/portal/tillstandsenheten 


