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TJÄNSTESKRIVELSE

Alkohol- och drogpolicy

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar att anta uppdaterad Alkohol- och drogpolicy 2019/252

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 2019/252

Alkohol— och drogpolicy 2019/252

ÄRENDET
Personalkontoret har utformat ett förslag till ny alkohol-och drogpolicy avsedd att

ersätta nuvarande policy. Förslaget har skapats med anledning av att deti

nuvarande policy även ingår handlingsprogram. Policydokumentet renodlas och

handlingsprogram kommer att ändras till rutin och hanteras separat, i samverkan

med de fackliga organisationerna.  I  nuvarande policy framgår också att den bör

revideras senast år 2012.
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Policy — Alkohol  och  drogpolicy

Kommunfullmäktige

INLEDNING

Sala kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare tillåts

utvecklas och må bra. Bruk av alkohol eller droger är inte förenligt med en god

arbetsmiljö. Intag eller påverkan av alkohol eller droger får inte förekomma under

arbetstid.
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Policy — Alkohol  och  drogpolicy

Kommunfullmäktige

ALKOHOL- OCH DROG POLICY

Arbetsmiljön ska vara alkohol— och drogfri.

Anställda som uppträder alkohol- eller drogpåverkade på arbetsplatsen ska

omedelbart och under betryggande former sändas hem, även om detta

medför störningar i verksamheten.

Alla anställda har skyldighet att agera när någon uppträder alkohol- eller

drogpåverkad på arbetsplatsen, närmaste chef eller ledning ska omgående

informeras.

Före återgången i arbete ska lämpliga stödåtgärder diskuteras med den

anställde.

Anställda med missbruksproblem ska stödjas på ett medmänskligt sätt,

kamratstödjande medverkan ska eftersträvas.

Ingen får trakasseras för sin medverkan i arbetet för en drogfri arbetsmiljö.

Genom utbildning, information och diskussioner ska en öppnare attityd i

alkohol— och drogfrågor åstadkommas.
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