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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 Chalmers Studentkår. 

Policyn omfattar alla arrangemang som ordnas av Chalmers Studentkår, personer som representerar 
Chalmers Studentkår1 samt verksamhet i Chalmers Studentkår lokaler2. 

För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till dokumentet Chalmers Studentkår 
definitioner. 

Bakgrund 
Medlemmar i Chalmers Studentkår skall erbjudas ett varierande utbud av nöjeslivsverksamhet. Detta 
skall vara en rolig del av studentlivet och skapa såväl gemenskap som vänskap och social trygghet. 

När alkohol konsumeras gäller frihet under ansvar vilket innebär att Sveriges rikes lag samt av 
Chalmers Studentkår uppsatta riktlinjer och regler skall följas. Detta måste beaktas vid alla 
arrangemang som anordnas vid Chalmers Studentkår. Alla som deltar i arrangemang inom Chalmers 
Studentkår eller vistas i Chalmers Studentkårs lokaler skall även ha alla deltagares goda hälsa och 
välbefinnande i åtanke. Förtroendevalda ska även ha i åtanke att de representerar hela Chalmers 
Studentkår, utöver sin kommitté eller förening.  

Festverksamheten på Chalmers skall eftersträva att vara diversifierad i sitt utbud. Festverksamheten 
skall vara öppen och välkomnande oavsett om medlemmar väljer att konsumera alkohol eller ej, detta 
för att bjuda in och 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. 

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. 

 

 
1 Förenings- eller kommittéaktiva inom kåren centralt såväl som på studerandesektionerna. 
2 Lokaler som nyttjas av eller upplåts av eller via Chalmers Studentkår. Exempelvis kårhusen, 
förenings- och kommittélokaler i och utanför kårhuset Johanneberg, sektionslokaler samt 
fritidsanläggningen i Härryda. 
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Chalmers Studentkårs ansvar 
Chalmers Studentkår som organisation upplåter lokaler för festverksamhet och står för arrangemang 
som är festrelaterade. Chalmers Studentkår ska därför också ta ansvar i att arbeta proaktivt för att 
alltid förbättra alkoholkulturen på Chalmers överlag samt alkoholattityden hos den enskilda 
medlemmen. Chalmers Studentkår skall kontinuerligt arbeta med att utveckla och förbättra 
festverksamheten. 

Förebyggande arbete 
Chalmers Studentkår ska, i samarbete med högskolan, regelbundet genomföra undersökningar 
gällande alkoholkulturen som en del av ett proaktivt arbete. Undersökningarna ska ligga till grund för 
förbättringsarbete i det förebyggande och utvecklande arbetet.  

Informationsspridning 
För att uppmärksamma alkoholens skadliga verkningar skall denna information ges både till 
festarrangörer och medlemmar. Alla nyantagna studenter ska ges information om alkohol och droger 
samt ges möjlighet och hjälp att reflektera över sina attityder till alkohol och droger.  

Utbildning 
För att underlätta arbetet för serveringsansvariga och säkerställa att de regler som finns efterföljs 
skall alla serveringsansvariga vid Chalmers Studentkår ha adekvat utbildning i säkerhetsfrågor, 
alkoholhantering samt alkoholföljder. Detta är av stor vikt för att säkerställa en god alkoholkultur 
samt att pubar och sittningar skötts enligt lagar, policyer och regler.  

Uppföljning  
Sociala enheten är, i samarbete med högskolan, ansvarig för hantering och uppföljning av alkohol- 
och drogrelaterade incidenter. 

Ansvar vid arrangemang 
Alla personer som deltar i nöjeslivsverksamheten i Chalmers Studentkår regi har ett ansvar för sitt 
beteende och för att trivsel och allmän ordning upprätthålls. 

Personer med högre kunskaper om lagar, regler och verksamhet har ett större ansvar. Därmed 
förväntas personer som är eller har varit festarrangörer föregå med gott exempel när de själva deltar i 
festverksamhet som gäster. 

Fest- och serveringsansvarig 
Det åligger den festansvariga att ansvara för all organiserad festverksamhet inom sin sektion eller 
motsvarande. Vidare är det den festansvarigas 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 festansvariga. 

Incidenter skall rapporteras till den Sociala enheten. 
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Festarrangörer 
Samtliga festarrangörer skall vara nyktra under hela arrangemanget.  

Festarrangören skall känna ansvar för sina gäster samt sträva efter god ordning och nykterhet på 
arrangemanget. Skador orsakade av onykterhet skall förhindras. 

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, det vill säga att aktivt arbeta för att ordning och nykterhet skall 
råda. 

Pyroteknik 
Det åligger den festansvariga att vid användning av pyrotekniska pjäser tillse att dessa är godkända 
och används enligt godkänt tillstånd från Polismyndigheten. Det är också den festansvariges ansvar 
att användandet av pyroteknik görs av myndig, nykter person och följer den i tillståndet bifogade 
planen. 

Alkoholfria alternativ 
Alkoholfria alternativ skall alltid finnas och tydligt exponeras i samband med alla fester inom 
Chalmers Studentkår. Alkoholfri dryck innebär inte endast vatten och läskedrycker utan skall vara ett 
likvärdigt alternativ till övrig dryck som serveras. 

Alkoholfritt alternativ skall inte subventionera alternativ med alkohol. Prisdifferensen mellan 
alkoholfritt alternativ och alternativ med alkohol ska tydligt framgå och alkoholfritt alternativ skall 
alltid vara billigare. 

Det skall klart framgå av annonsering att alkoholfria alternativ finns att tillgå.  

Alla gäster skall vid tillställningen göra ett aktivt val mellan alkoholhaltiga eller alkoholfria drycker. 

Drog- och alkoholproblem 
Chalmers Studentkårs och högskolans handlingsplaner 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. 

 

Första versionen av denna policy antogs av FuM 1987-04-08. Policyn har sedan reviderats (2001-11-21, 
2005-04-13, 2009-05-14) och efter ännu en revidering antogs nuvarande version av FuM 2014-04-02.  
Ett tillägg angående pyroteknik infördes av FuM 2020-11-17. 

 


