
 

 Alkoholpolicy för Kristianstads Nation  
Antagen av nationsmötet: 2004-03-23  
Senast reviderad av seniorskollegiet: 2019-04-01  
 
Mål  

● Alla, såväl gäster som funktionärer, ska vara och uppleva sig trygga med anledning av den 
alkoholhantering som förekommer inom nationen 

● All försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i 
alkohollagstiftningen 

 
Syfte  

● Servering av alkohol vid nationens verksamhet ska ske med ansvarsfull och sund inställning  
 
Krav  

● Förmän inom utskott som serverar alkohol ska ha relevant utbildning 
● Det ska alltid vara ett naturligt val att välja ett alkoholfritt alternativ  
● Alkoholfritt alternativ ska alltid finnas tillgängligt vid, samt vara en naturlig del av, nationens 

alkoholservering 
● Ingen ska känna sig uppmanad eller tvingad att dricka alkohol för att passa in i nationens 

verksamhet 
 
 



Kristianstads Nations handlingsplan för alkoholpolicyn  
 
                    Reviderad av seniorskollegiet 2019-04-01  
 

Allmänt  
Konsumtion av alkohol sker endast under de tider samt andra förutsättningar serveringstillståndet avser.  
 

Ansvar  
Ytterst ansvariga för alkoholserveringen på Kristianstads Nation är nationens Quratel. Ansvar för 
efterlevnaden av alkoholpolicyn samt dess handlingsplan åligger Quratelet särskilt Källarmästaren. 
Övergripande ansvarig för aktuell aktivitet är dess förmän. Barpersonal är ansvarig att ej servera gäst vilken 
riskerar att bli märkbart berusad. Tecken på sådan berusning är att gästen talar otydligt eller högljutt, går 
ostadigt, blir fumlig eller slumrar till.  
 

Utbildning  
För att nationens alkoholservering ska ske i enlighet med målen är det nödvändigt att funktionärer har 
relevant utbildning.  
 
Quratel  

● Minst hälften av de quratelsmedlemmar som är PBI:er (Qurator, PQe samt PQs) ska ha genomgått 
C-certifikatsutbildningen i Ansvarsfull alkoholhantering, som anordnas av AF, KK, LUS (C-cert). 
Källarmästaren ska även vara utbildad och inneha C-cert. Denna utbildning genomgås helst innan, 
dock senast vid första möjliga tillfälle efter, tillträdet. Vidare rekommenderas att hela Quratelet 
genomgår C-certifikatsutbildningen samt med fördel även A- och B-certifikatsutbildningarna i 
Ansvarsfull Alkoholhantering 

● Quratelet ansvarar för att en intern utbildning för nationens förmän för utskott med 
alkoholservering hålls i början av varje termin. Uppföljning av att förmännen tagit till sig denna 
utbildning ska ske  

● Innan serveringsansvar anmäls till kommunen ska Quratel se till att förman har tillräcklig kunskap i 
alkoholhantering och alkohollagen  

 
Förman  

● Förman med ansvar för utskott där alkoholservering förekommer ska senast ha gått 
A-certifikatsutbildningen i Ansvarsfull Alkoholhantering vid första möjliga tillfälle efter dennes 
tillträde. Om förmannen tillträtt efter att terminens A-certifikatsutbildning getts, ska motsvarande 
information ges  på nationen. Internationella förmän ska få motsvarande information på engelska 

● Förmannen är dessutom personligen ansvarig för att läsa och ta till sig nationens alkoholpolicy och 
handlingsplan  

● Förmannen ska närvara vid internutbildning för alkoholhantering som anordnas av nationen varje 
termin  

● Informera tjänstemännen vid varje arbetstillfälle om de viktigaste delarna ur alkoholpolicy och 
handlingsplan, dvs. minst delge informationen i dokumentet Lathund till för- och tjänstemän  

● Om en situation uppstår vilken förmannen inte kan hantera är hen skyldig att tillkalla vakt eller 
fråga annan ansvarig om hjälp samt vid behov ringa polisen 

 
Tjänsteman  

● Ska vara införstådd i nationens rutiner kring alkoholservering och vara införstådda med 
informationen som finns i Lathund till för- och tjänstemän  

 



● Om en situation uppstår vilken Tjänstemannen inte kan hantera är hen skyldig att tillkalla förman 
eller fråga annan ansvarig om hjälp 

 
Mottagande av gäster och kontroll av innemiljö  
Ordningsvakt eller entrévärdar på plats  ansvarar för att kraftigt berusade gäster avvisas och kommer iväg 
säkert, exempelvis genom att se till att personen har sällskap, eller beställa taxi. Vid utskott som saknar 
ordningsvakt och entrévärdar faller ansvaret på förmannen.  
 
Under kvällen ska entrévärdar, ordningsvakter, förmän och tjänstemän ha god uppmärksamhet över gästerna 
för att uppmärksamma olämpligt uppträdande.  
 
Upptäcks sådant beteende är entrévärdar, ordningsvakter, förmän och tjänstemän ansvariga för att vidta 
lämpliga åtgärder. Dessa kan exempelvis vara att tala med gästen om saken, att endast servera alkoholfria 
drycker eller att om nödvändigt, be gästen lämna lokalen.  
 
Uppstår incidenter ska entrévärdar rapporterna dessa samt åtgärder till Quratel. Detta för att skapa en grund 
för successivt förbättringsarbete.  
 
Uppstår en hotfull situation vilken personalen inte kan hantera ska de tillkalla polis.  
 

Alkoholfria/Alkoholsvaga alternativ  
Alkoholfria alternativ ska erbjudas.  
 
Vattentillbringare och glas ska under sittning stå på bordet, fyllas på kontinuerligt och vid andra utskott 
finnas lättillgängligt på bardisken, utan kostnad.  
 
Förutom vatten, juice och läsk ska det alkoholfria utbudet åtminstone bestå av alkoholfri cider, öl, vin och 
drinkar i samma utsträckning som alkoholhaltiga serveras.  
 
Skyltningen av alkoholfria alternativ ska vara lika tydlig som för alkoholhaltiga drycker.  
 
En gästs önskemål om alkoholfria/alkoholsvaga alternativ ska upplevas som naturligt.  
 

Ansvarsfull prissättning  
Nationen följer alkohollagens riktlinjer för prissättning av alkohol.  
 
Vid tillfälliga prissänkningar, t.ex. ”happy hours” görs motsvarande prissänkning för alla varor för att även 
premiera köp av alkoholfria alternativ samt mat.  
 
Dryckespaket ska som regel inte förekomma i Nationens verksamhet.  
 



Servering av alkohol  
En gäst som riskerar att bli märkbart berusad serveras ej alkohol, men gärna alkoholfritt. Barchefen ska vid 
nekande rapportera till förman, tjänstemännen och de andra barcheferna om åtgärden. Gäster luras inte att 
betala för ett alkoholfritt alternativ i tron att det inte är det.  
 
Maximalt en enhet alkohol serveras per gäst och beställning. Enda undantagen är vinflaska och ölkanna vid 
pub och  sittning. Under sittning kan två enheter serveras per person tills gästerna satt sig till bords. Vinflaska 
och ölkanna serveras under förutsättning att ett rimligt antal gäster delar beställningen mellan sig och att 
barpersonalen bedömer att gästerna inte kan bli märkbart berusade av konsumtionen.  
 
Som en enhet anses:  

● Drink max 3 cl starksprit,  
● Ett glas vin,  
● En öl/cider standard flaska eller glas,  
● Shot/snaps/avec, max 3 cl  

 
Matservering  
Vi erbjuder alltid minst en tillredd maträtt samt ett par enklare alternativ t.ex. nachos och pizza.  
 
Maten marknadsförs tydligt i lokalen där pris och var maten kan köpas framgår.  
 

Nykter - en självklarhet!  
All personal för kvällen är såväl nyktra som fria från narkotika under hela arbetspasset.  
 

Stängningsrutiner  
Kvällens DJ ska informeras om stängningstiden redan innan spelningen börjar. Förman ansvarar för att DJ:n 
följer detta.  
 
Från och med 15 minuter före stängning sker följande:  

● Lamporna i lokalen tänds  
● Vatten skall finnas särskilt tillgängligt för gäster  
● All alkoholservering upphör.  

 
Senast 30 minuter efter stängning är lokalen utrymd. Entrévärdar och ordningsvakter ansvarar för detta.  
 

Synliggörande av alkoholpolicy och handlingsplan  
På väl synliga platser i lokalerna anslås lathund för gäster och för-/tjänstemän.  
Bilaga 1: Stöd för bedömning av berusningsgrader  
Bilaga 2: Lathund, Gäster  
Bilaga 3: Lathund, Förman och jobbare  
 
 
 
 
 
 



Kristianstads Nations alkoholpolicy och handlingsplan finns i sin helhet tillgängliga på nationens 
hemsida (www.krnation.se), inne på expeditionen, i köket samt i barerna av den händelse att du/ni vill 
läsa den.  
   

http://www.krnation.se/


Lathund, Gäster  
Reviderad av seniorskollegiet 2019-04-01  

 
Välkommen till Kristianstads Nation! 

 
Nationens alkoholpolicy och handlingsplan 

Gäster och alkohol 
 

Nedan finner ni som gästar oss nationens förhållningsregler angående alkoholhantering:  
● Servering av alkohol under våra verksamheter skall inte föranleda märkbart påverkad 

berusningsgrad eller oordning 
● Vi har kontinuerlig utbildning av vår personal i alkoholfrågor  
● Gäster som riskerar att bli märkbart påverkade serveras inte alkohol  
● Ansvariga under kvällen är förmännen och ytterst ansvariga är nationens Quratel  
● Olämpligt uppträdande tolereras ej. Gäster vilka förorsakar en otrygg miljö kan avlägsnas  

 
Om du har frågor eller synpunkter är du alltid välkomna att kontakta Quratelet. Detta sker på 
expeditionstid (se hemsidan www.krnation.se för öppettider), Tornavägen 7, på telefon 046 – 14 80 18 
eller via mail, expen@krnation.se   
 
Om du upplever problem relaterade till alkohol och känner dig i behov av att prata med någon så kan 
du kontakta Studenthälsan. De nås på telefonnummer 046 - 222 43 77 www.lu.se/stu/studenthalsan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristianstads Nations alkoholpolicy och handlingsplan finns i sin helhet tillgängliga på nationens 
hemsida (www.krnation.se), inne på expeditionen, i köket samt i barerna av den händelse att du vill läsa 
den.    

http://www.krnation.se/
mailto:expen@krnation.se
http://www.krnation.se/


Lathund, Förman och jobbare  
 

Reviderad av seniorskollegiet 2019-04-01 
  

Välkommen till Kristianstads Nation! 
Nationens alkoholpolicy och handlingsplan 

 
Målet med nationens alkoholpolicy är att alla, såväl gäster som funktionärer, ska vara och uppleva sig 
trygga med anledning av den alkoholhantering som förekommer inom nationen  
 
Syftet är att servering av alkohol vid nationens verksamhet ska ske med ansvarsfull och sund inställning.  
 
Kraven är:  
● Förmän inom alkoholutskott skall ha relevant utbildning 
 
● Det skall alltid vara ett naturligt val att välja ett alkoholfritt alternativ  

● Alkoholfritt alternativ ska alltid finnas tillgängligt vid, samt vara en naturlig del av, nationens 
alkoholservering  

● Ingen skall känna sig uppmanad eller tvingad att dricka alkohol för att passa in i nationens 
verksamhet  
 
Som förman eller tjänsteman här på vår nation ska du vara medveten om dessa saker:  
 
● Serveringstillståndet anger när och hur konsumtion av alkohol sker  
 
● Övergripande ansvarig för aktuell aktivitet är dess förmän  
 
● Barpersonal är ansvarig att ej servera alkohol till gäst vilken riskerar att bli märkbart berusad  
 
● Vid varje arbetstillfälle informerar förman tjänstemän om de viktigaste delarna ur vår alkoholpolicy 
och handlingsplan, dvs. minst delge informationen i dokumentet Lathund till för- och tjänstemän   
 
● Tjänsteman som jobbar på nationens utskott ska vara införstådd i nationens rutiner kring 
alkoholservering och vara införstådd med informationen som finns i Lathund till för- och tjänstemän  
 
● Om en situation uppstår viken tjänstemannen inte kan hantera är hen skyldig att tillkalla förman 
eller fråga annan ansvarig om hjälp  
 
   



● Under kvällen ska entrévärdar, förmän och jobbare ha god uppmärksamhet över gästerna för att 
uppmärksamma olämpligt uppträdande  
 
● Vattentillbringare och glas ska under sittning och brasserie stå på bordet. Dessa ska fyllas på 
kontinuerligt och vid klubb/pub finnas lättillgängligt på bardisken, gratis 
 
● Serveras cider, öl, vin och drinkar ska alkoholfria alternativ av samma typ serveras  
 
● Skyltningen av alkoholfria alternativ ska vara lika tydlig som för alkoholhaltiga  
 
● All personal för kvällen är såväl nyktra som fria från narkotika under hela arbetspasset  
 
● Maximalt en enhet alkohol serveras per gäst och beställning. Enda undantagen är vinflaska och 
ölkanna som får serveras under sittning och pub samt att det under sittning får serveras två enheter per 
person tills gästerna satt sig till bords 
 
● Vinflaska och ölkanna serveras under förutsättning att ett rimligt antal gäster delar beställningen 
mellan sig 
 
● Vi erbjuder alltid minst en tillredd maträtt samt ett par enklare alternativ t.ex. nachos och pizza 
 
● Från och med 15 minuter före stängning sker följande:  

Lamporna i lokalen tänds  
Vatten skall finnas särskilt tillgängligt för gäster  
All alkoholservering upphör 

 
Som en enhet anses:  
● Drink max 3 cl starksprit,  
● Ett glas vin,  
● En Öl/Cider standard flaska eller glas,  
● Shot/snaps/avec, max 3 cl 
 
Om du upplever problem relaterade till alkohol och känner dig i behov av att prata med någon så kan 
du kontakta Studenthälsan. De som arbetar där har självklart tystnadsplikt. De finns på telefonnummer 
046 - 222 43 77 www.lu.se/stu/studenthalsan. 


