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Beslut 
 
Bjuda på alkohol 
Enligt 7 kap 2§ Alkohollagen får vi som Sektion inte bjuda på alkohol. Om ett företag vill bjuda 
studenter på alkohol måste de betala för den innan dess att servering av drycken ägt rum.  
 
Rätt: Ett företag betalar Sektionen för 100 öl. Studenter beställer öl i baren och kontroll av 
berusningsnivå sker som vanligt av personen som serverar, men studenten betalar ingenting.  
Fel: Ett företag betalar Sektionen för 100 öl och ställer ut dessa på ett bord i iStället så att 
studenter kan ta av dessa. 
 
Stöld av alkohol 
Enligt 8 kap 1§ Brottsbalken döms den som olovligen tar något till fängelse i högst 2 år. Detta 
innefattar alkohol och innebär alltså att det är olagligt samt straffbart att ta dryck från baren eller 
vårt spritförråd. För att undvika detta får endast FoS och nykter personal under ett event vistas i 
vårt spritförråd. 
 
Rätt: Person som jobbar under ett event har druckit alkohol och behöver hämta en iZettle i 
spritförrådet. Studenten ber FoS eller en nykter person som jobbar på eventet att hämta iZettle 
åt denne. 
Fel: Person går in i spritförrådet och dricker eller stjäl dryck. 
 
Rabatt på alkohol 
Enligt 8 kap 21§ Alkohollagen måste priset för alkoholdryck vara som lägst inköpspriset plus ett 
skäligt påslag. Vad ett skäligt påslag innebär definieras inte av alkohollagen. Vårt inköpspris för 
öl är 13,7 kr. Systembolaget använder 17,5% som ett skäligt påslag vilket vi väljer att tillämpa. 
Detta innebär att en öl får säljas för lägst 16,1 kr på våra event. 
 
Rätt: En person köper en öl för 20 kr. 
Fel: En person flörtar med personen som serverar, varpå denne väljer att ge lite rabatt. 
Beställande personen betalar därför 15 kr för sin öl. 
 
Kontroll av ålder vid servering 
Enligt 3 kap 7 § Alkohollagen får vi inte sälja alkohol till någon som är under 18 år. Om en 
person som ingen i barpersonalen vet med säkerhet är över 18 ska denne uppvisa legitimation. 
Den som bryter mot denna paragraf kan dömas för olovlig hantering av alkohol till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 
 
Rätt: Främmande person vill handla i baren, barpersonal legitimerar personen. 
Fel: Främmande person vill handla i baren, hen har inget leg att visa upp, eller det kontrolleras 
inte alls och hen får köpa alkohol. 
 
Kontroll av berusningsnivå 
Enligt 3 kap 8 § Alkohollagen får inte alkohol lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av 
alkohol eller andra berusningsmedel. Detta kontrolleras genom att den som serverar i baren 
nekar att sälja alkohol till någon som är märkbart påverkad. Det kontrolleras också genom att 
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inte lämna ut alkohol till någon som är märkbart påverkad under en sittning. För att 
berusningsnivå ska kunna kontrolleras kan inköp av flera enheter alkoholhaltig dryck inte göras 
enbart vid ett köp i början av kvällen som en förbetald klumpsumma. Enligt 11 kap 9 § kan den 
som bryter mot denna paragraf dömas för olovlig hantering av alkohol till böter eller fängelse i 
högst sex månader. 
 
Rätt: Person i lokalen är märkbart påverkad och vill handla i baren. Personen blir nekad 
servering. 
Fel: Person i lokalen är märkbart påverkad och vill handla i baren. Personen får köpa en öl, för 
det är inte så hög alkoholhalt. 
 
Rätt: Person under sittning är märkbart påverkad, personen tas ifrån sin alkohol vid bordet och 
serveras inget mer. 
Fel: Person under sittning är märkbart påverkad, personen får dricka vidare som vanligt. 
 
Rätt: Person planerar att dricka 5 enheter öl under kvällen och går därför till baren när denne är 
sugen på en enhet. 
Fel: Person planerar att dricka 5 enheter under kvällen och betalar därför 100 kr för detta i 
början av kvällen. 
 
Kontroll av vem alkoholen går till 
Enligt 3 kap 9 § Alkohollagen är det förbjudet att anskaffa alkohol till någon som enligt 3 kap 7 § 
eller 3 kap 8 § har rätt till sådan. Detta innebär att det i baren måste kontrolleras vem som 
alkholen köps till. Enligt 11 kap 7 § Alkohollagen kan den som strider mot denna paragraf 
dömas för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är 
grovt, till fängelse i högst fyra år. 
 
Rätt: Person vill handla i baren, men barpersonalen misstänker att den är till någon annan. 
Personalen frågar vem alkoholen är till och håller sedan koll på att den går till rätt person. 
Fel: Person vill handla i baren, men barpersonalen misstänker att den är till någon annan. 
Personalen säljer alkoholen och följer inte upp vem som dricker den. 
 
Rätt: Person vill köpa många fler enheter än vad som är rimligt att dricka själv. Barpersonalen 
frågar vilka alkoholen är till och håller sedan koll på att den går till rätt personer. 
Fel: Person vill köpa många fler enheter än vad som är rimligt att dricka själv. Barpersonalen 
säljer alkoholen och följer inte upp vem som dricker den. 
 
Övriga regler 

- De som serverar alkohol ska vara nyktra 
- Ingen alkohol får förtäras i spritförrådet, nämndförrådet, bakom baren, på toaletterna 

eller utomhus då vårt alkoholtillstånd ej gäller där 
- Ingen alkohol får tas med ut eller in i lokalen (8 kap 23§ 24§ Alkohollagen) 
- FoS ska vara nykter under evenemanget 
- Det ska finnas en nykter och ansvarig från den nämnd som anordnar eventet (kan vara 

samma person som är FoS) 

 


