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Beskrivning av verksamheten	  
Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet bedriver en mångfacetterad verksam-
het som knyts ihop av en social sfär. Som komplement till denna sfär erbjuder 
studentkåren möjlighet till en organiserad pubverksamhet samt en stor fest för 
medlemmarna. I huvudsak behandlas i denna alkoholpolicy pub-verksamheten 
men täcker även den verksamhet som sker på den årliga festen Carpe Consci-
entiam under höstterminen. Pubverksamheten pågår under utsatta tider i alko-
holtillståndet. Kårens grundläggande inställning till pubverksamheten är att på 
ett gott sätt främja det sociala livet för kårens medlemmar och samtidigt bidra 
till en ansvarsfull attityd till alkohol hos studenterna.  

 

Syfte 

Syftet med Samhällsvetarkårens alkoholpolicy är att samla de bestämmelser som 
finns inom kåren tillsammans med de lagar och förordningar vi står under för att 
på bästa sätt kunna upplysa våra aktiva medlemmar och på så sätt implementera 
policyn i kårens olika verksamheter. 

Genom att aktivt arbeta med alkoholpolicyn ska verksamheten på Samhällsve-
tarkåren vid Lunds Universitet bedrivas på ett sätt som är välkomnande, roligt, 
engagerande och tryggt. Syftet med alkoholpolicyn är inte att förhindra drickan-
det hos studenter som gästar vår kår, utan att se till att försäljningen sker på ett 
ansvarsfullt sätt och att de negativa effekterna av, samt problemen med överdri-
ven alkoholkonsumtion belyses och förhindras. 

Alkoholpolicyn är uppdelad i tre delar. I den första delen behandlas frågan om 
kårens verksamhet där regler för utskänkning, servering och utbildning av våra 
aktiva innefattas. Den andra delen rör förhållandet till våra gäster och arbetet för 
att göra deras besök på kåren så behagligt och tryggt som möjligt. Den tredje 
och sista delen tar upp arbetet med kårens externa relationer.  

 

  



1.    Verksamheten 

1.1 Utskänkning 

• Prissättning på alkoholen skall vara konsekvent och avspegla inköpsvärdet 
och alkoholhalten i en proportionell skala, dvs. det svagaste alternativet bör 
också vara det billigaste. Utöver de vanliga alkoholfria alternativen så som 
läsk, juice och vatten ska det finnas billiga och attraktiva alkoholfria alterna-
tiv som marknadsförs tydligt i drinklistor och menyer. Vatten ska alltid vara 
gratis och tillgängligt. 

• Vi säljer inte under några omständigheter alkohol efter den tidpunkt som vårt 
alkoholutskänkningstillstånd anger. All alkoholutskänkning ska upphöra 15 
minuter innan stängningsdags eftersom gästen ska ha tid att dricka upp det 
denne köper innan stängning. Efter denna angivna tid erbjuds endast alkohol-
fria alternativ till dess att tillståndet för kvällen går ut tidsmässigt. 

• De som arbetar i den alkoholrelaterade verksamheten skall alltid neka de gäs-
ter som är märkbart påverkade. Utskänkningen skall följa alkohollagens be-
stämmelser om återhållsamhet, ordning och nykterhet. 

• Lagad mat skall finnas tillgänglig för försäljning under hela verksamhetskväl-
len, till ett förmånligt pris. Detta skall marknadsföras aktivt och tydligt under 
hela tiden utskänkning av alkohol föreligger. 

• All otillåten utskänkning är strängeligen förbjuden. Vid sådan upptäckt kom-
mer vederbörande att polisanmälas och nekas möjlighet att aktivera sig inom 
kåren. 

 

1.2 Utbildning och kontinuitet 

• Alla ansvariga inom våra alkoholrelaterade verksamheter bör genomgå den 
grundläggande alkoholutskänkningsutbildningen som arrangeras av kommu-
nen, AF, KK och LUS. Övriga förmän, aktiva och inskrivna som vill ska även 
de ha möjligheten att genomgå denna utbildning i ansvarsfull alkoholhante-
ring (A-cert). 

• Det bör alltid vara minst två personer av heltidarna som genomgått den C-
certifierade utbildning som ges av organisationerna ovan. Det är vidare önsk-
värt om även en serveringsansvarig per kväll har genomgått en alkohol-



utbildning på B-nivå. Dessa personer skall aktivt verka för att deras kunskap-
er och erfarenheter kommer kåren och dess aktiva till godo. 

• Alla personer som genomgår B-cert utbildningen skall skriftligen redogöra för 
det arbete samt de tankar och funderingar som väckts om policyn under ut-
bildningen till kårens styrelse. 

• Inom kåren ska styrelsen med hjälp av fullmäktige granska kårens verksamhet 
ur policysynpunkt samt se till att kontinuiteten och arbetet med policyn bibe-
hålls. En revidering av policyn bör ske åtminstone vartannat år. 

• Alla serveringsansvariga ska ta del av kårens alkoholpolicy. Serveringsansva-
riga för de alkoholrelaterade verksamheterna ansvarar även för att deras tjäns-
temän har läst den sammanfattade policyn innan de börjar arbetet. För att få 
alkoholpolicyn att fungera ska det finnas tydliga informationskanaler mellan 
presidiet och serveringsansvariga, samt mellan serveringsansvariga och de ak-
tiva. Informationskanalerna är bl.a. brandövningen, utvecklingssamtal och 
serveringsansvarigas samling & samtal med de berörda aktiva i början av ar-
betspasset.  

• Alkoholpolicyn ska aktivt marknadsföras genom kårens mediala kanaler, ex-
empelvis hemsidan, men även genom diskussion och information mellan de 
aktiva på kåren. Den ska även finnas tillgänglig på ett ställe i lokalen, så både 
aktiva och gäster kan ta del av den.  

• Genom att föra en ständig dialog med kårens externa kontakter får densamma 
en utvärdering av sin verksamhet och därmed upplysning om vad som even-
tuellt behöver förbättras. 

 

1.3 Allmänna förhållningar 

• Verksamheten ska bedrivas för studenter som är främst medlemmar i kåren, 
av studenter medlemmar i kåren på ett professionellt och effektivt sätt. Am-
bitionen för att öka standarden och medvetandet ska konsekvent uppmuntras. 
Kårens aktiva och inskrivna ska kunna känna sig delaktiga och förstå syftet 
med både kåren och verksamheten.  

• Alkoholhaltiga drycker får inte under några omständigheter tas ut ur verk-
samhetslokalen. Har gästen med sig egen alkoholhaltig dryck ska denna förbli 



utanför tills dess att gästen går hem. Skulle medhavd dryck förtäras av någon 
i lokalen kommer denna att beslagtas och vederbörande avhysas från lokalen. 

• Antal personer som får vistas i Samhällsvetarkårens lokaler är max 100. 

• Minimum antalet som bedriver verksamheten vid ett utskänkningstillfälle är 1 
serveringsansvarig och 1 aktiv. Dock ska det faktiska antalet vara anpassat till 
behovet. Den serveringsansvariga får i samråd med närvarande aktiva besluta 
när och vem som kan skickas hem innan serveringstidens slut. 

• Den serveringsansvariga ansvarar för att dem aktiva är i nyktert tillstånd och 
bedriver verksamheten i enlighet med de lagar och förordningar samt policys 
som kåren åläggs att följa. Upptäcks att detta inte sker i enlighet med detta 
måste serveringsansvarig skyndsamt agera på denna överträdelse samt kom-
municera detta till presidiet. 

• Lokalen skall ständigt följa brandskyddsreglerna, nödutgångar och trapphus 
får absolut inte hindras av möbler eller annat som ställs i vägen. Nödutgångs-
skyltarna skall framförallt lysa under hela kvällen men även annars alltid fun-
gera. Upptäcks brister i säkerheten skall dessa skyndsamt åtgärdas eller an-
nars lokalen utrymmas. Kontakta ordförande för omedelbar åtgärd. 

 

2.  Studentkårens gäster  

2.1 Insläpp 

• Entrévärdarna har som uppgift att kontrollera att kårens besökare är myndiga 
studenter med kårtillhörighet. 

• För att bättre kunna kontrollera alkoholkonsumtionen inne i lokalerna och bi-
behålla en trevlig atmosfär har entrévärdarna möjligheten att neka gäster in-
träde om de är för berusade och avvisa överförfriskade gäster.  

• Entrévärdarna ska ha en lugnande och tryggande effekt på eventuell köbild-
ning utanför kåren. De ska, liksom alla som arbetar under kvällen, ha en vän-
lig och välkomnande attityd, men ändå vara konsekvent bestämda för att und-
vika att irritation uppstår. Vid lång köbildning och förseningar ska vakter och 
de som arbetar hålla kön informerad om tidsåtgång och förhållande i lokalen. 



• Under kvällens verksamhet och fram tills dess att gästerna gått hem ska en-
trévärdarna hålla uppsikt över det närliggande området. De ska se till att gäs-
ter inte stör kårens grannar eller beter sig olämpligt på annat sätt utan- och in-
nanför kårens lokaler. Skulle så ske kan dessa blir avvisade från kårens verk-
samhet. 

 

2.2 Besöket 

• Under besök på Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet ska alla gäster 
känna sig välkomna och trygga. Samhällsvetarkåren tar kraftfullt avstånd från 
alla former av trakasserier och anmälan till polis kommer att göras om sådan 
situation uppstår. 

• Miljön såväl inne som ute ska vara fräsch, ren och behaglig. Särskild vikt ska 
läggas på ljudvolymen i lokalen. Ljudnivån i lokalen ska inte heller innebära 
några olägenheter för kårens grannar och regleras därefter.  

 

2.3 Överkonsumtion 

• För att undvika överkonsumtion ska inga förmånliga erbjudanden såsom 
spritpaket, happy hour och kvällens drink till rabatterat pris eller liknande ges 
till gästerna. Kåren säljer inte heller hela flaskor sprit över disk under kvällen.  

• Gästernas alkoholkonsumtion kontrolleras av tillståndsinnehavaren, eller av 
denne utsedd serveringsansvarig, dvs. de utsedda ansvariga, tillsammans med 
de som arbetar under kvällen. 

• I den omfattning det är möjligt ska de som arbetar under kvällen se till att 
märkbart påverkade gäster tas hand om av sina vänner och att dessa är med-
vetna om att denne är nekad till att köpa alkohol i baren. 

• Gäster som uppträder olämpligt och är uppenbart berusade ska inte vara en 
olägenhet för andra gäster utan avvisas från verksamheten i enlighet med 
punkten 2.4.  

• Alla former av illegala droger är förbjudna i Samhällsvetarkårens lokaler. Fö-
religger misstanke om att en gäst är påverkad av eller besitter någon sådan 
drog ska berörda myndigheter kontaktas. Detta gäller även om servering sker 
på en annan lokal. 



 

2.4 Hemgång 

• Lokalen i vilken verksamhet skett ska vara utrymd på gäster senast en halv-
timme efter det att serveringstillståndet upphört att gälla. 

• Samhällsvetarkåren ska verka för att gästernas hemgång medför så små stör-
ningar som möjligt, bl. a. genom effektiv utdelning i garderoben och vakter-
nas och entrévärdarnas lugnande arbete vid eventuell köbildning som uppstår 
vid garderoben.  

• Grannar ska även skonas från störning i största möjliga mån genom att se till 
att gästerna går hem fort och inte blir kvar utanför kåren efter stängning.  

• Om en gäst under kvällen eller efter stängningsdags uppvisar en sådan berus-
ning att man kan befara att personen försätter sig i situationer denne inte kla-
rar av med fara för liv och hälsa ska Samhällsvetarkåren göra allt som är rim-
ligt för att personen antingen blir omhändertagen eller ser till att personen 
kommer hem tryggt och säkert. I fall där personen ifråga är för onykter för att 
ta sig hem på egen hand, och inte heller har något sällskap som kan ta hand 
om denne, ska kåren se till att hjälpa personen att ordna hemtransport, t ex 
genom att beställa taxi. En så kallad hemgångsrapport skall då ifyllas och 
lämnas in till ordförande. Personer som utgör en risk för sig själva och andra 
ska tas omhand och om så behövs ska polis och/eller sjukvårdare tillkallas. 

• En lathund för att underlätta de ansvarigas roll och för att dokumentera hän-
delsen skall finnas tillgänglig och användas vid ett eventuellt hemskickande 
av gäst. 

 

  



3. Externa relationer 

• Varje termin ska studentkåren träffa polis och tillståndsmyndigheten för ut-
värdering och uppföljning av kårens arbete. 

• Inom kåren ska styrelsen med hjälp av fullmäktige granska kårens verksamhet 
ur policysynpunkt samt se till att kontinuiteten och arbetet med policyn bibe-
hålls. En revidering av policyn bör ske åtminstone vartannat år.  

  

 

	  


