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Örebro studentkårs alkohol- och narkotikapolicy 

Bakgrund 

Örebro studentkår (ÖS) arbetar för att främja en god och trygg social miljö som studenterna vid 

Örebro universitet kan vistas i. ÖS ska tillvarata och främja studenternas intressen i studiesociala 

frågor. Studenterna ska erbjudas ett inkluderat och varierat utbud av studiesociala arrangemang 

och aktiviteter som speglar den heterogena studentpopulationen vid Örebro universitet.  

Denna policy är en del av arbetet att skapa inkluderande arrangemang med miljöer som präglas av 

jämlikhet, trygghet, respekt och delaktighet. ÖS uppmuntrar till en måttlig, sund och 

ansvarstagande alkoholkonsumtion. Arrangemang inom ÖS verksamhet ska vara attraktiva för 

alla som deltar oavsett om en vill dricka mycket, lite eller ingen alkohol alls. 

När det i policyn benämns ”inom ÖS verksamhet” betyder det att det gäller för hela ÖS 

organisation: förtroendevalda och tjänstepersoner på både central nivå såväl som i 

kårsektionerna, alla utskott och kommittéer. Policyn inkluderar både arrangemang men även det 

dagliga arbetet som utförs inom sin tjänst eller förtroendeuppdrag. 

Denna policys definition för narkotikaklassade preparat gäller inte för receptbelagd medicin.  

Syfte 

Denna policy utgör ÖS styrdokument och syftar till att skapa trygga och inkluderande miljöer för 

hela ÖS organisation, kårsektioner och dess utskott. Policyn innehåller ÖS värderingar och 

ställningstagande. Den är framtagen i syfte att skapa riktlinjer i hela ÖS organisation och omfattar 

alla arrangemang som ordnas inom ÖS verksamhet samt personer som representerar ÖS.  

ÖS verksamhet finansieras av intäkter från staten, Örebro kommun, Örebro universitet samt 

medlemsavgifter. Det är av vikt att ÖS tar ansvar för de intäkter som finansierar ÖS verksamhet. 

Policyn syftar därför även till att reglera inköp av alkolhaltig dryck för ÖS ekonomiska medel i 

hela ÖS organisation, såväl på central nivå som i kårsektionerna.  

Örebro studentkårs värderingar  

o Samtliga personer som deltar i arrangemang och aktiviteter inom ÖS verksamhet ska 

alltid värna om ett jämlikt, inkluderande och tryggt klimat där individens integritet 

respekteras.  

o Arrangemang som anordnas i ÖS verksamhet ska alltid syfta till positiva upplevelser och 

värna om alla deltagares fysiska, psykiska och psykosociala hälsa.

o Förtroendevalda i ÖS bör ha i åtanke att de representerar Örebro studentkår i 

arrangemang inom ÖS verksamhet, och därför agera utefter detta.

o Arrangemang som anordnas inom ÖS verksamhet ska sträva efter ett varierat utbud för 

att alltid inkludera och tilltala fler studenter på Örebro universitet. 
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o Arrangemang inom ÖS verksamhet ska vara öppna och välkomnande oavsett om 

medlemmar väljer att konsumera alkohol eller ej.

o Arrangemang inom ÖS verksamhet genomsyras av en sund och ansvarsfull inställning till 

alkohol. 

Örebro studentkårs ställningstaganden 

o ÖS anställda och arvoderade ska vara nyktra på kontorstid.

o ÖS har noll tolerans mot narkotikaklassat preparat inom organisationen och arrangemang 

inom ÖS verksamhet.

o ÖS tar kraftigt avstånd från missbruk av alkohol, droger och narkotikaklassat preparat.

o Alkoholhaltiga intag ska alltid vara frivilligt och det ska vara lika naturligt att välja ett 

alkoholfritt alternativ som alkoholhaltigt.  

o Vid en sittning där det förekommer alkohol ska det alltid erbjudas alkoholfria alternativ.

Vidare accepterar Örebro studentkår inte att: 

o Övertalning, press eller hets av alkoholkonsumtion eller narkotikaklassade preparat 

förekommer in ÖS verksamhet.

o Intäkter från ÖS centrala budget eller från kårsektionernas budget bekostar inköp av 

alkoholhaltig dryck. Detta gäller både för arrangemang som anordnas inom ÖS 

verksamhet men även vid intern och extern representation. 

o Serveringstillstånd eller försäljning till självkostnadspris vid slutet sällskap förekommer 

inom ÖS verksamhet.

o Alkohol sponsras eller ges bort som gåva.

Kårstyrelsens och kårsektionernas ansvar 

Denna policy är ett levande dokument och ska vara en del i överlämningsprocessen för 

förtroendevalda inom hela ÖS organisation samt engagerade i studiesociala utskott och mästeri i 

kårsektionerna. Kårstyrelsen ansvarar för att ledamöter i kårsektionsstyrelserna och Unisex får ta 

del av denna policy i början av varje verksamhetsår. Kårstyrelsen ansvarar för att denna policy 

(samt att handboken ”Bästa festen”) följs upp och diskuteras i Unisex. Förtroendevalda i 

kårsektionernas styrelse samt engagerade studenter i kårsektionernas studiesociala utskott bär 

ansvar för att denna policy efterföljs vid arrangemang inom ÖS verksamhet.  

Vid inträffad överträdelse från denna policy ansvarar den aktuella kårsektionsstyrelsen för att 

utreda problemet och en varning utdelas till den student som avvikit från policyn. 

Kårsektionsstyrelsen äger rätt att avvisa och utesluta medlemmar från att delta på arrangemang i 

sin kårsektion om överträdelser sker. Stora incidenter och problem som uppstår bör rapporteras 

till vice ordförande med studiesocialt ansvar alternativt annan ledamot kårstyrelsen. ÖS student- 
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och doktorandombud bör kopplas in vid rättsliga och juridiska ärenden. Detta kan resultera att 

bli utesluten av hela ÖS organisation. 

Innehav samt försäljning av narkotikaklassade preparat (icke medicinskt bruk) accepteras inte. 

Detta ska omedelbart anmälas till ÖS presidium, student- och doktorandombud som tar ärendet 

vidare till Örebro universitets säkerhetschef.  

Vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk ska studenten erbjudas söka hjälp och stöd via 

Campushälsan.  

 


