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1. Bakgrund
Insyningsutskottet tillsattes på uppdrag av Fstyret för att undersöka konsekvenser och möjligheter vid
en permanent insyning av Focus. Anledningen till detta är att Chalmers tekniska högskola har
antagit en ny alkholpolicy som påverkar sektionslivet.
För att kunna ha arrangemang med alkoholförsäljning mer än tolv gånger per år behöver lokalen
permanent serveringstilstånd. Det är alltså på sin plats att vi utreder vad detta skulle innebära för
sektionslivet.

2. Teori
Här återges bara kortfattat de kostnader och procedurer som måste följas vid en insyning av Focus. För
mer utförlig information se Handbok Alkohollagen, alkohollagen 1994:1738 eller 1.
Idag söker sektionen tillfälliga tillstånd för arrangemang med alkohol, dock får man endast ha 12
tillstånd per lokal, organisation och år.

1

http://www.goteborg.se/wps/portal/!
ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU9AJyMvYwMDSycXA6MQFxNDPwtTo2BjM6B8pFm8n79RqJuJp6GhhZmroYGRmYeJk0
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2.1 Kostnader
Post

Kostnad

Kommentar

Nyansökan

8000

Engångskostnad

Kassaapparat

~3500

Engångskostnad

Ändrad juridisk person

1500

Vid byte av sektionsordförande/kassör

Tillfälligt utökad serveringstid

300

Vid exempelvis pubrunda

Fast tillsyningsavgift

2500

Årligen

Total första året

15800

Löpande kostnad

~5000

Årsvis

2.2 Hur funkar det?
Ansökan för permanent tillstånd görs till Göteborgs kommun, men Fsektionen skulle få gå via kåren.
För Fsektionens del handlar det i så fall om ett så kallat permanent severingstillstånd för slutet
sällskap, som har något lägre krav än tillstånden för allänheten.
Hela lokalen måste synas in, det inkluderar Hilbert. Synas lokalen in permanent blir någon av
sektionens firmatecknare (sektionsordförande och kassören) tillståndsinnehavare och de blir därmed
ytterst ansvariga för att saker och ting sköts på rätt sätt. Lagen har särskilda krav på dessa personers
lämplighet och kunnighet om alkoholservering. För att tillgodose detta sponsrar kåren en kurs på
bartenderskolan för tillståndsinnehavaren.
Tillståndsinnehavaren utser i sin tur lämpliga serveringsansvariga. Tillståndsinnehavaren eller en
serveringsansvarig måste vara på plats på varje alkoholarrangemang i lokalen. För en permanent
insynad lokal gäller även att någon form av kassaregister måste finnas, köpare ska alltid kunna få
kvitto. Ingen alkohol utom den som köpts på plats i lokalen får konsumeras i lokalen. Försäljning får
med standardtillståndet bara ske mellan 11:0001:00. Försäljningspriset på drycken får inte sättas lägre
än inköpspriset jämte skäligt tillägg (~25%) och dryck som är köpt i lokalen får inte lämna denna.
Givetvis måste det även kontrolleras att personer som inte tillhör det slutna sällskapet tar sig in i
lokalen.
En insyning av Focus kommer troligen att innebära en striktare tillsyn av Focus, eventuellt kommer
dörrarna att vara låsta även på dagtid.

3. Fördelar
 Vi får ha försäljning av alkohol i enlighet med de regler som ställs av Sveriges rikes lag, Chalmers
tekniska högskolas alkoholpolicy och kårens alkoholpolicy.
 Vi är inte begränsade till 12 alkoholarrangemang om året. Det gynnar exempelvis spexet, dupar och
pubrundor.
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 Vi får handla från andra grossister än systembolaget.
 Större annonseringsmöjligheter för exempelvis dupar och ETraj.
 Arrangörer får en klar och tydlig roll.

4. Nackdelar
 Ganska dyrt, kostnader för enstaka tillstånd är idag ca 3000.
 Medhavd alkohol får inte drickas i lokalen.
 Rutiner vid ”vardags”arrangemang blir krångligare

5. Alternativ till insyning/ andra scenarion
Förutom en insyning av lokalen ser vi två tydliga alternativ för den fortsatta verksamheten. Ett
alternativ är fortsätta precis som nu. Det andra är att vi har arrangemang där mat serveras och gäster får
ta med egen alkohol om så önskas.

6. Läget på Chalmers idag
Idag finns tre sektioner som har permanent insynade lokaler på Chalmers. Dessa är GoldenI, 11:an och
Kajsabaren. Dessutom har Basen av och till varit insynad. Vi har tagit kontakt med de ansvariga för
respektive lokaler och överlag är de positiva till insyningen. De har inte upplevt någon negativ respons
från sektionsmedlemmar vad gäller vare sig alkoholhantering eller lokalens funktion som lunchlokal.
Många av de ansvariga upplever det snarare som något positivt att arrangemang i lokalen känns
”seriösare”.

7. Bilagor
BILAGA A

Representation och fest i Chalmers lokaler.
Utdrag från Chalmers tekniska högskolas policies.

BILAGA B

Dispositionsavtal för sektionslokaler
Valda utdrag från sektionens nya dispostionsavtal för Focus.

BILAGA C

Alkohollagen
Sammanfattning av de för oss relevanta paragraferna.

BILAGA D

Kårens fest och alkoholpolicy
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 Representation och fest i Chalmers lokaler.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter ingår ett ansvar för alkohol på fester och representation i anslutning till
arbetet. Festarrangören, vilken kan vara prefekt/motsvarande eller student ansvarar för att inhämta
erforderliga tillstånd för festen i Chalmers lokaler. Representation och fester ska i första hand ske i för
sådana ändamål avsedda, eller i särskilt för arrangemanget, anpassade lokaler.
Ska fester eller annat arrangemang arrangeras i Chalmers lokaler krävs ett internt godkännande och om
försäljning av alkohol ska ske, även ett externt serveringstillstånd. Förtäring av alkohol på Chalmers får
inte ske utan erforderliga tillstånd. Användningen av föreningslokaler regleras i gällande
dispositionsavtal. Internt godkännande ska lämnas av Chalmersfastigheter om det gäller gemensamma
ytor, av prefekten/motsvarande om det gäller institutionens egna lokaler eller av serviceavdelningen om
det är lokaler som grundutbildningen förfogar över.
Alla arrangemang utanför ordinarie arbetstid ska anmälas till Chalmersvakten, epost
chalmersvakten@adm.chalmers.se senast dagen innan tillställningen. Är det studenter som ordnar ett
arrangemang ska arrangören även anmäla detta till vice ordförande i sociala enheten vid studentkåren,
epost vso@chs.chalmers.se och till lokalbokningen som har hand om lokalerna för grundutbildningen
via epost 8800@adm.chalmers.se.
För fester där värden/arrangören bjuder på alkoholhaltiga drycker krävs inget serveringstillstånd från
tillståndsmyndigheten. Serveringstillstånd krävs inte heller om deltagarna endast dricker egna
medhavda alkoholdrycker. Kriterierna för detta samt ytterligare information finns att läsa i
alkohollagen, 6 kap 1§. Festarrangören (prefekt/motsvarande) beslutar om gästerna får dricka
medhavda alkoholhaltiga drycker för egen konsumtion.
Fest med försäljning av alkohol i Chalmers lokaler
Enligt Alkohollagen får ingen försäljning ske av alkoholhaltiga drycker utan ett serveringstillstånd, inte
ens försäljning till självkostnadspris. Även en kuvertkostnad som betalning för mat och alkoholhaltig
dryck räknas som försäljning vilket är otillåtet utan serveringstillstånd. Detta gäller alla tillställningar
oavsett arrangör. Chalmers har en mycket restriktiv hållning till att upplåta lokaler till medarbetare och
studenter när de som privatpersoner arrangerar fester.
Serveringstillstånd söks hos Tillståndsenheten vid Göteborgs Stad, epost
www.tillstandsenheten.goteborg.se, om man önskar sälja alkoholhaltiga drycker under arrangemanget.
Finns det ett permanent serveringtillstånd för lokalen ansvarar tillståndsinnehavaren för serveringen.
Sociala enhetens vice ordförande i studentkåren hjälper till med studenternas arrangemang. Kontakt tas
via epost vso@chs.chalmers.se.
För studerandesektionernas föreningslokaler gäller de villkor som avtalats i dispositionsavtalen som
upprättats mellan Chalmers och studerandesektionen.
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Representation och fest på annan plats
Många av Chalmers medarbetare och studenter deltar ofta i olika konferenser och seminarier nationellt
och internationellt som ett led i det reguljära arbetet. Chalmers förutsätter att medarbetare och studenter
som företräder Chalmers uppvisar ett lämpligt uppträdande i alla avseenden.
Chalmers har en restriktiv hållning till alkoholservering i samband med t ex representation och
personalfester. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas som alternativ till alkoholhaltiga drycker.
Chalmers policy är att servera högst två glas vin/öl per person. Endast i undantagsfall av kulturella
hänsyn t ex vid besök av utländska gäster, kan andra spritdrycker ingå i representationen. Efter en
representation, personalfest eller liknande tillställning får inte öppnade flaskor eller dyl innehållande
alkohol förvaras i allmänna utrymmen.
Gåva och lotteri
Att från Chalmers skänka alkohol i present eller som gåva är inte lämpligt. Det är heller inte lämpligt
att arrangera sprit och vinlotteri inom ramen för Chalmers verksamhet.
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– Dispositionsavtal för sektionslokaler

Några utdrag ur sektionens nya dispositionsavtal för lokalen:
”Användning av lokalen för privat bruk är inte tillåten.”
”Väktare från bevakningsbolag äger tillträde till lokalen för att utföra sitt uppdrag enligt de rutiner som
gäller inom samtliga lokaler inom Chalmers vid misstanke om fastighetsskador, avtalsbrott,
obehöriga personer, eller annan överträdelse av Chalmers föreskrifter/ordningsregler och svensk lag.”
”Förvaring av alkoholdrycker är tillåten i lokalen i samband med arrangemang under perioden två
ordinarie arbetsdagar före och två ordinarie arbetsdagar efter arrangemanget. Alkoholdrycker skall
förvaras inlåst eller avskilt från övrig verksamhet i lokalen när arrangemanget inte pågår.”
Eftersom det i den första punkten är lite oklart vad som egentligen menas med ”privat bruk” bad styret
kåren om ett förtydligande. Följande sju scenarion har kåren fått bedöma om de räknas som privat bruk
eller ej.
Scenarion:
1.
2.
3.
4.

En sektionsmedlems födelsedagsfest. Inga eller väldigt få andra sektionsmedlemmar är där.
En sektionsmedlems examensfest. Majoriteten av de närvarande är sektionsmedlemmar.
En sektionsförenings omsits.
En sektionsmedlem "lånar" lokalen och har sittning för t.ex. sin kårförening eller tillrest
studentorkester utan att bjuda in sektionsmedlemmar.
5. En sektionsmedlem "lånar" lokalen och har sittning för samma förening eller grupp av
människor samt marknadsför arrangemanget mot sektionens medlemmar.
6. En sektionssittning, t.ex. en Luciasittning. Biljetter har sålts till de sittande som är
sektionsmedlemmar, gamla sektionsmedlemmar eller respektive.
7. Ett par sektionsmedlemmar tar en öl till middagen eller till en lite mindre intensiv pluggsession.
I alla fallen följs givetvis alkohollagstiftningen och det är anmält som sig bör.
Svar:
1. Privat bruk
2. Privat bruk
3. Sektionskommitténs arrangemang
4. Sektionskommitténs arrangemang
5. Sektionskommitténs arrangemang
6. Sektionskommitténs arrangemang
7. Är inte okej enligt gällande avtal
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Nedan följer även några andra förtydligande om dispavtalet från KUmötet 10/01/26.
•
•
•
•
•
•

Privat bruk (uthyrning) är inte tillåtet i någon form.
En väktare MÅSTE ha misstanke, med god anledning, för att ha tillträde till några lokaler.
Vid arrangemang så står arrangemangsansvarig för att det ej är obehöriga personer i lokalen.
Arrangemang skall förhandsanmälas 2 veckor till 1 dag innan arrangemang.
Arrangemang som är anmälda kommer löpa mindre risk att bli besökta.
Väktare får aldrig gå in på arrangemang utan att någonting har hänt.

Sist i denna bilaga kommer även en kort lista med några instruktioner som getts till väktare.
•
•

Skilja på olika arrangemang. Föranmälda fester skall hanteras snyggt, på spontanfester i
föreläsningssalar får väktare föra bort folk.
Ingen försäljning av alkohol får ske i sektionslokalen!
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BILAGA C  Alkohollagen
Kap. 1
2 § Med sprit förstås en vätska som innehåller alkohol i en koncentration av mer än 2,25 volymprocent.
Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande, varigenom alkohol i sådan koncentration framställs
eller utvinns. Vin, starköl och öl anses dock inte som sprit. Inte heller utgör framställning av sådan
dryck tillverkning av sprit.
3 § Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Alkoholdrycker delas i denna lag in spritdrycker, vin, starköl och öl.
4 § Med spritdryck förstås en alkoholdryck som innehåller sprit.
5 § Med vin förstås en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av druvor eller druvmust eller av
bär, frukt eller andra växtdelar samt andra alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent
alkohol och som inte är spritdryck, starköl eller öl.
6 § Med starköl förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt som
huvudsakligt extraktgivande ämne och som innehåller mer än 3,5 volymprocent alkohol.
Med öl förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt som huvudsakligt
extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.
7 § Med lättdryck förstås dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25
volymprocent alkohol.
8 § Tillverkare kallas den som driver yrkesmässig tillverkning enligt denna lag.
Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning.
Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, om den sker för förtäring på stället, servering.
Annan försäljning benämns partihandel.
Kap. 3
7 § Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte
bedriva försäljning av alkoholdrycker. Lag (1999:1001)
Kap. 6 Servering
1 § Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats
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(serveringstillstånd).
Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas
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. Lag (2001:414).
1 a § Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten om verksamheten
bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel där mat serveras
samtidigt.
Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket skall utöva särskild kontroll (egenkontroll) över
serveringen. För egenkontrollen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag
(2006:826).
2 § Servering av alkoholdrycker skall ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga
om ordning och nykterhet.
3 § På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd
serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela
serveringstiden.
Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara
lämplig för uppgiften.
Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att
ansvara för alkoholserveringen.
För servering av spritdrycker, vin och starköl får endast sådan personal anlitas som är anställd av
tillståndshavaren eller som är inhyrd från ett bemanningsföretag. Restaurangskolor med
serveringstillstånd får dock i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever. Lag (2001:414)
4 § Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av spritdrycker, vin och starköl påbörjas
tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00. Vid prövningen skall sådana olägenheter och
risker som avses i 7 kap. 9 § särskilt beaktas.
Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
6 § Priser på alkoholdrycker får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan jämte skäligt
tillägg. Priserna skall avvägas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas.
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7 § På ett serveringsställe får åtgärder inte vidtas i syfte att förmå någon gäst till inköp av
alkoholdrycker.
8 § Från ett serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon medföra eller tillåtas medföra
spritdrycker, vin eller starköl som har serverats där.
9 § På serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon dricka eller tillåtas dricka andra
alkoholdrycker än sådana som har serverats i enlighet med tillståndet. Inte heller får någon dricka eller
tillåtas dricka alkoholdrycker på ett serveringsställe där alkoholdrycker inte får serveras eller i en lokal,
som yrkesmässigt upplåts för anordnande av sådana sammankomster i slutna sällskap vid vilka mat
eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller genom dennes försorg och där servering av
alkoholdrycker inte är tillåten.
Kap. 7 Tillstånd m.m.
5 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat
slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod
(stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.
10 § Serveringstillstånd skall avse viss lokal eller annat avgränsat utrymme.
13 § Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen.
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har serveringtillstånd och av den
som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Lag (2001:414).
14 § En ansökan om serveringstillstånd, som avser servering året runt eller årligen under viss
tidsperiod, får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande inhämtas. Polismyndigheten skall i
yttrandet redovisa de omständigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning och därvid
särskilt yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.
Kap. 10 Ansvar m.m.
2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. säljer alkoholdrycker utan tillstånd eller, om tillstånd inte behövs, utan rätt enligt denna lag,
2. serverar spritdrycker, vin eller starköl som har anskaffats på annat sätt än som sägs i 6 kap. 5 §,
döms för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år.
3 § Om ett brott som anges i 1 eller 2 § har begåtts uppsåtligen och är grovt, döms till fängelse i lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om
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gärningen har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning eller
har varit inriktad mot ungdomar. Lag (2005:470).
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POLICY
2009 05 14
Fullmäktige

Fest- och alkoholpolicy vid Chalmers
Studentkår
Denna policy gäller Chalmers Studentkår, alla dess enheter och andra organisationer som via Chalmers
Studentkår uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis hänförs till dessa med
beteckningen ChS.
Policyn omfattar alla arrangemang som ordnas av ChS, personer som representerar ChS1 samt verksamhet
i ChS lokaler2.
För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till dokumentet ChS definitioner.

Bakgrund
För medlemmar i Chalmers Studentkår erbjuds ett varierande utbud av kalas och festverksamhet. Detta är
och skall vara en trevlig del av studentlivet och skapar såväl gemenskap som vänskap och social trygghet.
Då det konsumeras alkohol gäller frihet under ansvar vilket innebär att Sveriges
Sveriges rikes lag samt av Chalmers
Studentkår uppsatta regler skall följas. Detta måste beaktas vid alla arrangemang som anordnas vid
Chalmers Studentkår som helhet, inklusive alla studerandesektioner. Alla som deltar i festverksamhet vid
Chalmers Studentkår skall även, oavsett om man är arrangör eller gäst, ha sin eventuella förenings, sin
sektions och Chalmers Studentkårs goda namn och rykte i åtanke.
Chalmers Studentkår arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra festverksamheten.
Festverksamheten på Chalmers skall eftersträva att vara diversifierad i sitt utbud och därigenom attrahera
alla studenter på Chalmers.

Uppträdande
Varje individ skall respekteras och ingen typ av tvång eller kränkning av den personliga integriteten får
förekomma, vare sig gällande gäster eller festarrangörer.

1

Förenings eller kommittéaktiva på såväl kåren centralt som på studerandesektionerna.

2

Lokaler som nyttjas av eller upplåts av eller via ChS. Exempelvis kårhusen, förenings och kommittélokaler i och
utanför kårhuset Johanneberg, sektionslokaler samt fritidsanläggningen i Härryda.

Sidan 1 av 3

POLICY
2009 05 14
Fullmäktige
Chalmers Studentkår accepterar inga former av våld, hot eller trakasserier.
Chalmers Studentkår accepterar inte övertalning eller hets till att dricka alkohol eller att ta droger i någon
form.
Chalmers Studentkår accepterar inte en umgängesform där alkoholkonsumtion sätts i centrum och/eller
kraftig berusning förekommer.

Ansvar
Alla personer som deltar i kalas och festverksamheten i ChS regi har ett ansvar för sitt beteende och för
trivsel och allmän ordning upprätthålls.
Med ökande kunskaper om lagar, regler och verksamhet följer ett större ansvar. Personer som är eller har
varit festarrangörer förväntas därmed föregå med gott exempel när de själva deltar i festverksamhet som
gäster.

Fest- och serveringsansvarig
Det åligger den festansvarige att ansvara för all organiserad festverksamhet inom sin sektion eller
motsvarande. Vidare är det den festansvariges ansvar att tillse att regler som fastslagits följs inom sitt
ansvarsområde.
Det åligger den serveringsansvarige att ha översikt över festlokalen och att rapportera överträdelse av regler
eller incidenter till den festansvarige.
Allvarliga incidenter skall rapporteras till den Sociala enheten.

Festarrangörer
Samtliga festarrangörer skall vara nyktra under hela arrangemanget.
Festarrangören skall känna ansvar för sina gäster samt sträva efter god festdisciplin och god kalasstruktur.
Det åligger festarrangören att tillse att ordning och trevnad upprätthålles och festarrangören skall aktivt
arbeta för att minimera risken för okontrollerbara situationer.
Det åligger festarrangören att hålla sig uppdaterad på svensk alkohollagstiftning samt att tillse att
erforderliga tillstånd finns.

Festpersonal
Festpersonal som hanterar alkohol skall vara nyktra under hela arrangemanget.
Festpersonal kan ses som festarrangörer utav besökare och bör därför uppträda i enlighet med detta.
För festpersonal med stort ansvar för ordning, grupp av festpersonal, trevnad och/eller säkerhet gäller
samma regler som för festarrangörer.

Alkoholfria alternativ
Alkoholfria alternativ skall alltid finnas och tydligt exponeras i samband med alla fester inom ChS.
Alkoholfri dryck innebär inte endast vatten och läskedrycker utan skall vara ett likvärdigt alternativ till
övrig dryck som serveras.
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Alkoholfritt alternativ skall inte subventionera alternativ med alkohol. Prisdifferensen mellan alkoholfritt
alternativ och alternativ med alkohol ska tydligt framgå.
Det skall klart framgå av annonseringen att både alkoholfria och eventuella alkoholhaltiga alternativ finns.
Gästen skall vid tillställningen göra ett aktivt val mellan alkoholhaltiga eller alkoholfria drycker.

Drog- och alkoholproblem
Handlingsplan för hantering av drog och alkoholproblem skall finnas tillgänglig för Chalmers
Studentkårs medlemmar.
Allt icke medicinskt bruk av droger ses som missbruk. Missbruk eller innehav av droger accepteras inte och
skall omedelbart anmälas till festansvarig eller direkt till Sociala enheten samt Polis om situationen kräver
detta.

Utbildning och informationsspridning
För att uppmärksamma alkoholens skadliga verkningar samt underlätta arbetet för festansvariga skall alla
festarrangörer vid ChS ges adekvat utbildning i säkerhetsfrågor, alkoholhantering samt alkoholföljder.
Dessutom skall alla nyantagna ges information om alkohol och droger samt ges möjlighet och hjälp att
reflektera över sina attityder till alkohol och droger.

Uppföljning
Sociala enheten, i samarbete med Chalmers, är ansvarig för uppföljning av alkohol och drogrelaterade
incidenter.
Första versionen av denna policy antogs av FuM 19870408. Policyn har sedan reviderats (20011121,
20050413) och efter ännu en revidering antogs nuvarande version av FuM 20090514.
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