
Wermlands Nations Drogpolicy 
 
Wermlands Nation grundades 1682 och har som syfte att främja medlemmarnas studier och 
bedriva olika former av studiesocial verksamhet. Enligt svensk lag är det förbjudet att inneha, 
nyttja och sälja droger. Wermlands Nation har därför tagit fram denna drogpolicy med både 
övergripande mål och mer detaljerade riktlinjer för att visa att nationens verksamhet följer svensk 
lag. Wermlands Nation har nolltolerans mot användande, förvaring och försäljning av droger. 
Med droger avses i denna policy narkotikaklassade preparat och substanser.  
 

Övergripande mål 
 
Wermlands Nation skall: 

● Arbeta för att öka medvetenheten inom Nationen om riskerna med konsumtion av 
droger. 

● Tydligt informera om att all verksamhet på Nationen har en nolltolerans mot droger.  
● Uppmärksamma personer med riskbeteende i Nationen och erbjuda dem möjlighet till 

externt stöd och hjälp. 
● Agera vid misstanke om användning av droger och vid behov vidta åtgärder för 

verksamheten eller påföljder för individen 
 
Ansvarsfördelning 
 
Kuratelet 
Kuratelet är gemensamt ansvariga för att tillse att alla aktiva på Nationen får fullgod utbildning 
och information om Nationens drogpolicy. Kurator är ytterst ansvarig för Nationens verksamhet 
och ska se till att det finns information om Nationens drogpolicy tillgänglig under 
verksamheterna. 
 
Seniorskollegiet 
Seniorskollegiet beslutar om påföljder om aktiva bryter mot drogplicyn. 
 
Wermlands Nations kuratel och seniorskollegium skall tillsammans ansvara för att granska och 
eventuellt revidera Nationens drogpolicy. 
 
Samtlig personal 
Samtlig personal har personligt ansvar att vid misstanke om droganvändning meddela högst 
ansvarig under verksamheten. 
 
Kvällansvarig 
Den kvällsansvarige har övergripande ansvar för serveringen under pub- och klubbverksamheten 
och är den som ska informeras vid misstanke om droganvändning i samband med verksamheten. 
Det är kvällsansvarigs ansvar att vidta åtgärder vid vidare misstanke. Den kvällsansvariga har även 
ansvar för personalen och att informera denna om Nationens drogpolicy.  
 
Dagsverket, kultur- och exp-utskott 
Vid misstanke om drogpåverkning vid verksamheter som rör dagsverket, kultur- eller 
exp-utskotten är förmannen den högst ansvariga för att tillse att drogpolicyn efterlevs. 



 
Husstyrelsen 
Husstyrelsen har övergripande ansvar för de husboende på Wermlands Nation. Husstyrelsen ska 
tillse att husförmannen är insatt i drogpolicyn och att denne informerar de husboende om 
densamma. Husstyrelsen beslutar om påföljder för husboende som bryter mot drogpolicyn. 
 
Husförmannen 
Husförmannen har befogenhet att vidta åtgärder som husstyrelsen beslutat ifall husboende bryter 
mot drogpolicyn. 
 
Utbildning 
 
Kuratelet 
Varje år ska Kurator, Prokurator Ekonomi och Klubbmästare genomgå utbildning för PBI där 
det ingår information om droganvändning. PBI ska informera övrigt kuratel om de regler som 
gäller.  
 
Aktiva 
Vid varje TSK ska alla förmän få utbildning av kuratelet om nationens drogpolicy och delta vid 
diskussion av densamma. Information om policyn ska ges till alla som jobbar på nationen och de 
som önskar ta del av den. En kortare version av drogpolicyn ska finnas att tillgå i 
verksamhetslokalerna samt på expeditionen.  
 
Husförmannen 
Husstyrelsen ska tillse att husförmannen har de kunskaper hen behöver för att kunna tillse att 
drogpolicyn efterlevs. Vid överlämning till ny husförman är det extra viktigt att den nya 
husförmannen informeras om tidigare vidtagna åtgärder.  
 

Handlingsplaner vid misstanke om droganvändning 
 
Handlingsplan vid misstanke om droganvändning inom verksamheten 

● Vid misstanke om hantering kontakta polisen. 
 
Handlingsplan vid misstanke om att personal använder droger under verksamheten 

● Vid misstanke om hantering kontakta polisen. 
● Meddela kuratelet om händelsen. 
● Kuratelet meddelar seniors som diskuterar frågan om påföljder. 
● Kontakta den berörda och meddela eventuella beslut. 

 

Handlingsplan vid misstanke om droganvändning på huset 
 

● Husförmannen kontaktar den berörda och klargör Nationens drogpolicy och regler samt 
verifierar uppgifterna om möjligt. 

● Husförmannen kontaktar och informerar husstyrelsen som vidtar lämpliga åtgärder. 
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