
 
 

Narkotikapolicy för Kuratorskollegiet i Lund 
Antagen vid KK-möte den 2020-11-16 

 
Kuratorskollegiet består av tolv medlemsnationer. Dessa är Östgöta Nation, Västgöta Nation, 
Lunds Nation, Malmö Nation, Helsingborgs- Landskrona Nation, Sydskånska Nationen, 
Kristianstad Nation, Blekingska Nationen, Göteborgs Nation, Hallands Nation samt Wermlands 
Nation. 
 
 
Syfte 
“Syftet med denna narkotikapolicy är att tydliggöra Kuratorskollegiets inställning till förekomsten 
och bruket av narkotika bland medlemsorganisationerna eller inom den egna organisationen, underkollegier 
samt arbetsgrupper. Med narkotika menas narkotikaklassat preparat som enligt narkotikastrafflagen är 
förbjudet att tillverka, transportera, överlåta, konsumera eller inneha för annat än medicinskt och 
vetenskapligt bruk. Kuratorskollegiet och dess medlemsorganisationerna vill erbjuda en säker studiesocial 
miljö för sina medlemmar med ett brett, narkotikafritt studentliv.” 
 
Anställda(/aktiva) vid Kuratorskollegiet 
För anställda eller valda av Kuratorskollegiet samt alla de som jobbar något av Kuratorskollegiets evenemang 
gäller nolltolerans mot bruk samt innehav av narkotika. Vid misstanke om narkotikabruk av 
Kuratorskollegiets presidium eller andra av KK valda poster kan detta vara anledning till 
misstroendeförklaring samt avsättning. Vid en sådan händelse är det viktigt att medlem av kuratorskollegiets 
presidium får stöd från kollegiets medlemsnationer för att hantera situationen. 
 
Förebyggande arbete 
Alla anställda och aktiva vid Kuratorskollegiet  ska vara införstådda i policyn så att de kan vara uppmärksamma 
på händelser i verksamheten och agera därefter. 
 
Genom att visa tydligt att Kuratorskollegiet tar starkt avstånd från narkotika ska det vara tydligt för alla inom 
Kuratorskollegiet, både anställda och aktiva, hur dessa typer av incidenter ska hanteras. 



 
 
Tillsammans med Akademiska Föreningen och Lunds Universitets Studentkårer arrangerar Kuratorskollegiet 
på terminsbasis utbildningar där bland annat hälsorisker och sociala konsekvenser till användande av 
narkotika tas upp. Både personer i lednings- och förmannaposition deltar i denna utbildning. 
 
Om narkotika vid Kuratorskollegiets evenemang 
Kuratorskollegiet har nolltolerans mot alla former av narkotikabruk i samband med evenemang som 
organiseras av Kuratorskollegiet. Ertappas någon med att bruka narkotika ska polis kontaktas och en 
polisanmälan upprättas. 
 
Vid misstanke om att en gäst på ett av Kuratorskollegiets evenemang är narkotikapåverkad ska vakter och 
serveringsansvarig, eller evenemangsansvarig vid avsaknad av dessa roller, omgående meddelas. Om vakter, 
serveringsansvarig och/eller evenemangsansvarig ej är tillgängliga kontaktas Kuratorskollegiets presidium. 
Om presidiet ej är tillgängliga kontaktas polisen. 
 
Alternativt: Vid verksamhet tillkallas polis och personen avlägsnas från plats om det finns misstanke kring 
innehav och/eller användning av narkotika. 
 
Upphittas narkotika i anslutning till ett av Kuratorskollegiets evenemang ska polis tillkallas. Preparatet skall 
sedan förvaras säkert tills polisen kan omhänderta det. 
 
Vid misstanke om eventuell överdos ska ambulans tillkallas. 
 
Vid alla tillfällen då en gäst har varit påverkad av narkotika, eller narkotika har upphittats i samband med 
evenemanget, ska Kuratorskollegiets presidium meddelas om detta genom rapport från serverings- eller 
evenemangsansvarig så att händelsen kan följas upp av presidiet och seniorskollegiet. 
 
Ansvarsområden 
För att förverkliga Kuratorskollegiets vision, att gemensamt arbeta med hanteringen av narkotika, åtar sig 
Lunds studentnationer som samarbetar inom Kuratorskollegiet att genomföra följande åtgärder: 

● Nolltolerans för narkotika ska gälla på alla nationer. 
● Alla nationer ska upprätta en narkotikapolicy eller motsvarande. 
● Alla nationer ansvarar för att deras policy för narkotika revideras och uppdateras vid behov. 
● Alla nationer ansvarar för att informera sina aktiva medlemmar om policy för narkotika. 
● Alla nationer ansvarar för att den egna policyn efterlevs. 

 
 
 


