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Informationsunderlag inför studenten 2022 
I detta faktablad hanteras det information gällande riktlinjer inför studenten. Det som kommer 
ombenämnas är riktlinjer kring förtäring av alkohol, studentflak, berusning och generell 
information gällande aktuella lagrum som skadegörelse och ordningsstörning. 

Allmänna ordningsbestämmelser – Förtäring av alkohol, Mora. 
I varje kommun så finns det lokala ordningsregler, dessa regler styr var och på vilken tid man får 
förtära alkohol. Dessa bestämmelser är riktlinjer för hur polisen skall agera när de förekommer 
ordningsstörning eller förtäring av alkohol.  

I Mora kommun är det inte okej att förtära, det vill säga dricka alkohol på allmänn plats alla dagar 
och alla tider på dygnet i centrala Mora, se bifogad bild. Detta betyder att polisen kan komma att 
förverka alkoholhaltiga drycker, det vill säga hälla ut alkoholen.  

Bestämmelser kring befattning av alkoholhaltiga drycker.  
- Under 18 år: Är du under 18 år gammal så är all hantering alkoholhaltiga drycker olag-

ligt, du får alltså inte inneha eller förtära alkohol. Det är olagligt att servera, ge, låna el-
ler köpa ut alkohol till personer som är under 18 år gammal. Bjuder man ut, säljer eller 
överlåter alkoholhaltiga drycker gör man sig skyldig till langningsbrott. 
 

- Över 18 år: Är du över 18 år gammal så är det okej att dricka alkohol men under vissa 
förutsättningar. Du får förtära alkohol i ordnade former, i till exempel ditt hem eller på 
krog eller restaurangmiljö. 
 

- Över 20 år: Är du över 20 år gammal så är det okej att dricka alkohol, enligt de regler 
som beskrivs i de lokala ordningsföreskrifterna. 
 

- All befattning av hembränt är olovlig och straffbart med böter eller fängelse.  

Bestämmelser kring studentflak 
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på 
vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra 
former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tid-
punkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade. 

• Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt 
att det inte kan uppstå någon fara. 

• Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar 
ska sitta fast. 

• Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa 
kanter som kan öka risken för skador på passagerarna. 

• Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikations-
system ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopp-
lat under hela färden. 
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• Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där has-
tighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. 

• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med 
släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och 
uppfylla de tidigare nämnda kraven. 

• Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha 
ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta. 

• Färdvägen skall meddelas till ” bergslagen.registrator@polisen.se ” och skall flera stu-
dentflak framföras skall dessa samordnings för mindre trafikstörning. 

Tänk även på följande - Studentflak 

• Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon 
tippat för att alla har samlats på en sida av flaket. 

• Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer. 
• Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc. 
• Högsta hastigheten är 20 km i timmen. 
• En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka 

tryggheten. 

Bestämmelser gällande berusning 
Kommer polisen i kontakt med en person som till följd av sin berusning:  

- Är ur stånd att ta till vara på sig själv  
- Är en fara för sig själv eller 
- Är en fara för annan 

så kan den personen komma att bli omhändertagen. Detta gäller såväl inomhus och utomhus på 
allmän plats. 

Anträffas en person som är under 18 år gammal berusad eller om denna innehar alkoholhaltiga 
drycker så kommer vårdnadshavare kontaktas av polisman. 

Förtydligande kring skadegörelse och ordningsstörning  
När man tar studenten så är det tradition att skriva ut sin klasstillhörighet på alla möjliga ställen, 
att tänka på är att – föranleder era sätt att framföra era klasstillhörigheter ekonomisk skada för 
någon är det att anses som ett lagbrott, till exempel skadegörelse som det vanligtvis utdöms bö-
ter för men som i värsta fall kan leda till fängelse i högst ett år.  

Tänk på att det är straffbart med böter att spela musik till den grad att andra störs, det ligger på 
den enskilda polisen att avgöra om ordningen eller andra störs till den grad att böter utdöms.  

Man kan också störa ordningen genom att uppträda på ett sätt som inte är lämpligt, stör man 
ordningen kan man bli: 

- Avvisad: Ombedd att lämna platsen där man stör  
- Avlägsnad: Flyttad till en plats där man inte stör eller  
- Omhändertagen: Man får sova hos polisen eller hemkörd till vårdnadshavare. 

 

mailto:bergslagen.registrator@polisen.se


 

 

 

 

STUDENTEN • 2022 

 

Faktaansvarig: Rickard Nyström - Kommunpolis Rättvik – Leksand. Polismyndigheten, Lokalpolisområde Mora  

Var finner ni bestämmelser kring detta? 
Skadegörelse: Brottsbalken – Alkoholhantering: Alkohollagen – Ordningsstörning: Ordningslagen 

Berusning: Lag om omhändertagande av berusade personer – Studentflak: Trafikverket.  
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