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Inledning
Tyresö församling är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär att ingen medarbetare får vara
alkohol- eller drogpåverkad, eller berörd av följdeffekter av påverkan, på tid avsedd för arbete.
Församlingen arbetar förebyggande med att ge medarbetare insikt i risker kopplade till alkohol, ställa
tydliga krav, samt genom att säkerställa att chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap för att se
tidiga signaler på både alkohol- och drogmissbruk. Med droger avses narkotiska preparat, läkemedel
för annat än medicinskt bruk samt dopingpreparat.
Övergripande målsättning
Policy Alkohol och droger syftar till att undvika ohälsa, tillbud, olyckor och att värna om en god
arbetsmiljö. Tyresö församling ska vara en säker och trivsam arbetsplats med väl fungerande
medarbetare. Därför är alkohol- och drogfrågan en arbetsmiljöfråga, integrerad i församlingens
systematiska arbetsmiljöarbete. Eventuella alkoholproblem ska fångas upp tidigt för att alla
medarbetare ska ges bra förutsättningar till rehabilitering. En medarbetare som är beroende av
alkohol ska alltid erbjudas stöd och hjälp i form av motiverande, behandlande och eftervårdande
insatser. Alla åtgärder ska vidtas i samråd med berörd medarbetare.
Riktlinjer
• Nolltolerans gäller för alkohol- och drogpåverkan på arbetsplatsen. Detta innebär att alla

medarbetare är nyktra på arbetstid samt avstår från all icke medicinsk användning av
narkotikaklassade preparat.
• Såväl chefer som medarbetare har ansvar för att uppmärksamma tidiga signaler och påtala

misskötsamhet.
• Närmsta chef ansvarar för att arbetsplatsen är säker och har därmed de fullständiga rättigheterna

att bedöma tjänstbarhet. Alkohol- eller drogpåverkade medarbetare ska omedelbart skickas hem
under ordnade former.
• Medarbetaren är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering.

Undantag
All representation ska vara alkoholfri. Vid konferenser och personalfester kan öl och vin tillåtas efter
ett godkännande av ansvarig chef. Den som ansvarar för tillställningen ska då se till att alkoholfria
alternativ finns. Öl och vin får serveras under dagtid i samband med extern uthyrning av
församlingens lokaler.
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