
Alkoholpolicy för studentpuben på Malmö Universitet

● När gäst ankommer till serveringsstället skall kontroll av legitimation samt kårkort göras
(om tillställningen är öppen behöver endast legitimation kontrolleras).

● En gäst som anländer till studentpuben märkbart berusad (se bilaga 1 för närmare
beskrivning) skall nekas inträde.

● En gäst som på serveringsstället är märkbart berusad skall nekas fortsatt försäljning av
alkohol och avvisas från serveringsstället av ansvarig eller vakt. Om personen är så
berusad att hen inte kan ta sig hem på ett säkert sätt skall även hjälp med att tillkalla taxi
eller annat färdmedel ske.

● I kön utanför serveringsstället får det ej förekomma någon alkoholkonsumtion då detta
räknas in i serveringsstället. Du kan till exempel inte be en person dricka upp det hen har
kvar innan hen går in, detta kommer ge en påverkan på berusningsnivån först efter att
gästen har gått in på serveringsstället.

● Målet är att förhindra att någon gäst blir märkbart berusad, därav bör serveringspersonal
neka person är på väg att bli märkbart berusad att beställa mer alkohol och istället erbjuda
alkoholfria alternativ.  Här är det viktigt med kommunikation bakom baren, om någon har
satt ett köpstopp på en individ informera resten av personalen samt serveringsansvarig
om detta.

● All form av narkotika är olagligt, vid misstanke tillkallas polis.
● Ingen medtagen alkohol får tas med in på serveringsstället.
● Ingen alkohol som har sålt på serveringsstället får tas med in på toaletterna eller utomhus.
● Puben skall vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
● Entrén stänger 30 minuter innan serveringstidens utgång.

Personal
● Skall vara nykter under arbetstiden
● Skall bli erbjuden utbildning om alkohollagstiftningen, minst en gång per år
● Ny medlem ska få information om alkohollagen samt denna policy.
● Styrelsemedlemmar ska genomgå samt bli godkända i Malmö Stads utbildning

”ansvarsfull alkoholservering” fortast möjligt efter styrelseuppdraget har blivit tilldelat.
Denna punkt kan frångås om det finns omständigheter som ej gör detta möjligt. Dock får
aldrig färre än hälften av styrelsen (oavsett antal styrelsemedlemmar) genomgått
utbildningen.



Alkohol
● Maximal spritmängd i en drink är 6 cl.
● Om kunden ej specificerat alkoholmängden i den drink som har beställts skall den bestå

av 4 cl alkohol.
● Maximal mängd alkohol som serveras till en person vid ett tillfälle är 2 enheter alkohol

(en kombination av; 1 st drink, 1 st shot, 1 st jäst alkoholdryck och 1 st glas vin) om det
inte finns omständigheter som talar mot detta. En sådan omständighet är att en person
skall bjuda ett sällskap och därför köper en enhet för var och en av dessa individer. I
sådana fall skall personalen servera drycken till bordet.

Försäljning
● Alkoholfria alternativ skall finnas tillgängliga och marknadsföras tydligt. De alkoholfria

alternativen skall icke endast vara läsk och vatten, utan även alkoholfria drinkar och öl
ska kunna erbjudas. Det alkoholfria alternativet skall ha ett lägre pris om inköpspriset
motiverar detta.

● Fram till kl. 23 skall ett varierat utbud av mat erbjudas och efter kl. 23 några lättare
maträtter. Detta skall marknadsföras tydligt.

● Ingen försäljning av hela flaskor starksprit får förekomma.
● Det är under inga omständigheter någonsin tillåtet att bjuda en gäst på alkohol! Inte ens

då misstag har begåtts. Vid dispyt med gäst kan då alkoholfria alternativ eller mat
erbjudas istället.

● Priset på alkohol ska sättas så att det inte uppmuntrar till konsumtion av dryck med högre
alkoholhalt.

● Vid osäkerhet om personen är myndig har serveringspersonal all rätt att göra en kontroll
av legitimationen igen i samband med försäljning.

● Vid pubkvällar sker sista alkoholbeställningen 15 min innan stängning. Vid klubbkvällar
gäller 30 min innan stängning. Mat samt alkoholfritt säljs alltid fram till stängning.

● Vid misstanke om langning till person som har nekats till köp skall både den märkbart
berusade samt langaren avhysas från serveringsstället.

Säkerhet
● Innan öppning skall kontroll av alla brandsläckare ske samt se till att inga av

nödutgångarna är blockerade.
● Vid brand gäller LARMA, SLÄCK, RÄDDA, UTRYM.
● Återsamlingsplats är mellan Bassängkajen och studentcentrums lokaler.
● Vid förekomst av våld eller hot om våld skall serveringsansvarig genast informeras som

ska hantera situationen och avgöra om polis behöver tillkallas. Vid tillställningar där
vakter jobbar har de till uppgift att hantera våldsamma situationer, ta därför kontakt med
en vakt om någon hotfull situation skulle förekomma.



Bilaga 1.


