Policyns mål
• Att skapa en trygg och säker arbetsplats utan negativa
konsekvenser av skadligt bruk av alkohol, narkotika och
läkemedel. Med skadligt bruk avses ett beteende som är
skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala
sammanhang och påverkar ekonomin negativt både för
individ och organisation.
• Att öka fokus på förebyggande åtgärder mot alkohol och
andra droger.
• Att förhindra att medarbetaren på grund av skadligt
bruk inte klarar sina arbetsuppgifter.
• Att förhindra olyckor och ohälsa på grund av skadligt
bruk av alkohol och andra droger.
• Att medarbetare som har problem med alkohol eller andra
droger vågar be om hjälp och att arbetsgivaren använder
policyn som stöd i en handlingsplan.
• Att medarbetare stannar kvar efter att problem upptäckts.

Policyns syfte
Arbetsgivare i Åre vill sina medarbetare väl och det är
den här policyn ett tydligt exempel på. Ett av policyns
huvudsyfte är att hjälpa den som behöver det. Policyn är
en avsiktsförklaring som arbetsgivare och medarbetare
arbetar efter. Policyn sammanfattar vårt gemensamma
förhållningssätt i alkohol- och drogrelaterade frågor.
Policyn kan användas av alla arbetsgivare i Åre kommun.
Policyn tydliggör vad som gäller på arbetsplatsen och
den styr sedan handlingsprogram, utbildningen till medarbetare
och det vi gör när det finns behov av rehabilitering.
Policyn visar även på företagarnas och andra arbetsgivares
gemensamma ställningstagande i alkohol- och
drogrelaterade frågor.
Policyn tydliggör arbetsgivarnas förväntningar på
medarbetarna och vad medarbetarna kan förvänta sig av
arbetsgivarna.
I praktiken innebär det att policyn leder till att vi
gemensamt kan:
• Jobba för att alkohol- och andra drogproblem ska
upptäckas tidigt.
• Verka för att problematiken ska bort och att
medarbetaren är kvar. Förutsättningen för det är att
medarbetaren aktivt medverkar i sin rehabilitering och
att eventuell misskötsamhet försvinner.
Att det finns en öppen dialog och att chefer och medarbetare
har den kunskap som behövs för ett tidigt agerande.
• Ha en bra kommunikation utåt mot gäster, kunder och
medborgare: Genom information och ett aktivt agerande
i alkohol- och drogrelaterade frågor kan vi utåt skapa
respekt för våra arbetsgivare, deras medarbetare och vår
gemensamma policy.

Arbetsgivarens perspektiv
Alla medarbetare, både fast anställda och säsongsanställda,
har en skyldighet och en rättighet att medverka till en
säker, trygg och trivsam arbetsmiljö. Det innebär att man
inte tillåts vara påverkad under arbetstid.
Policyn visar på ett samförstånd mellan arbetsgivare
och medarbetare. Riskbruk och skadligt bruk av alkohol
och andra droger är alltså inte något man kan sopa under
mattan eller tysta ner, det får kort sagt konsekvenser.

Arbetsgivarnas engagemang grundar sig i en omsorg
både om medarbetaren och verksamheten. Om problem
uppstår ska alla känna till hur man ska agera så att resurser
kan sättas in för att en medarbetare ska fungera på
arbetsplatsen igen.
www.are.se/trygg-i-are

Frågan om en medarbetare är arbetsför avgörs alltid av
arbetsgivaren.
Det förebyggande arbetet börjar redan i rekryteringen.
Trygg i Åre-perspektivet är tydligt redan där.
Budskapet är att om du ska jobba i Åre så arbetar du på
en plats där drogfrågorna är högt upp på agendan.

Arbetsgivarens åtagande
Ledningen ansvarar för att policyn för riskbruk och
skadligt bruk hålls levande och är känd bland medarbetarna
och hos anlitade entreprenörer och konsultföretag
Varje chef förankrar policyn i den dagliga verksamheten,
lämpligen en gång per år.
Varje chef agerar så tidigt som möjligt vid oro, ohälsa
eller misstanke om att något inte står rätt till.
Chefen säkerställer också arbetsplatsen genom att göra
bedömningen om en medarbetare är arbetsför.
En handlingsplan ska alltid upprättas i samråd med
medarbetaren och arbetsgivaren, när skadligt bruk
påverkar den anställde och/eller arbetsplatsen negativt.

Dessa krav ställs
Krav på arbetsgivare/medarbetare gällande
alkohol, narkotika och bruk av läkemedel:
– Nykter och opåverkad under arbetstid. Nolltolerans.
– Den som använder läkemedel som kan påverka
arbetsförmågan uppmanas att berätta det för sin
närmaste chef, som gör bedömningen om personen under
en period behöver förändrade arbetsuppgifter.
– Att inneha, använda och langa narkotika är olagligt i
Sverige.

Drogförebyggande arbete i vardagen
Vid oro: Enstaka tecken behöver inte tyda på ett skadligt
bruk. Genom att chefen har ett samtal redan vid en känsla
av att något är annorlunda, beteende, rutin, deadlines,
med mera, visar chefen att han/hon uppmärksammar och
bryr sig om individen och verksamheten.
Genomför oro/ohälsosamtal så snart som möjligt dokumentera
och datera samtalet. Följ upp. Vid upprepade
tillfällen, ta professionellt stöd och hjälp.
När någon inte fungerar på arbetsplatsen: Det kan
till exempel handla om olovlig frånvaro,
samarbetssvårigheter, missade möten, svårt att hålla
arbetstider.
Tydliggör snarast genom ett samtal vad som gäller på
arbetsplatsen. Dokumentera och datera. Följ upp.
Vid upprepade tillfällen, ta professionellt stöd och hjälp
för eventuell utredning.
Om någon är påverkad på jobbet/inte är
arbetsför: Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen
är trygg och säker.
Om en chef bedömer att en medarbetare inte borde vara
i tjänst, till exempel på grund av att han/hon är påverkad,
bakfull eller på annat sätt inte är arbetsför, ska personen

skickas hem eller komma under vård. Det ska ske under
betryggande former:
Ta professionellt stöd och hjälp.
Snarast efter återkomst till arbetet ska ansvarig chef ha
ett personligt samtal med medarbetaren.
Chefen ska erbjuda hjälp, exempelvis genom att initiera
en utredning.
Chefen ska vid behov möjliggöra rehabilitering.
I samråd med medarbetaren kontaktas hans/hennes
fackliga organisation.
Alla händelser och samtal ska dokumenteras, dateras
och följas upp kontinuerligt.
Medarbetaren är skyldig att aktivt medverka i rehabiliteringen
för att bli fullt arbetsför. I annat fall kan frågan
komma att leda till arbetsrättsliga åtgärder.
Det här händer om man är påverkad på jobbet:
Första tillfället:
• Hemskickad, eventuellt utan betalning för resten av dagen,
skriftlig varning som för fackligt anslutna förmedlas
till facket.
• Dagen därpå kallas medarbetaren till samtal med
chefen, där också fackligt ombud bjuds in. En utredning
inleds. Skriftlig dokumentation upprättas och sparas.
Andra tillfället
• Arbetsgivare/chef och eventuellt facket går igenom
situationen och erbjuder åtgärdsprogram. Ytterligare
en skriftlig varning och dokumentation upprättas. Vid
eventuell misstanke om riskbruk eller skadligt bruk kan
företagshälsovård kopplas in.
En förutsättning för att ovanstående ska kunna genomföras
är att medarbetaren har informerats om att det här
händer om man är påverkad på jobbet

Handlingsplan
En handlingsplan ska alltid upprättas i samråd med medarbetaren
och arbetsgivaren, när riskbruk eller skadligt
bruk av alkohol eller andra droger blivit kända.
• Om medarbetaren inte medverkar eller om eventuell
misskötsamhet fortgår kan det leda till arbetsrättsliga
konsekvenser som ytterst kan leda till uppsägning.

Till din hjälp

Det finns många som kan hjälpa till i svåra eller enklare
frågor som rör alkohol och narkotika och det är viktigt att
kontakta någon för att få stöd och hjälp. Här har vi samlat
några kontakter som är förberedda på ditt samtal. De vet
vad Trygg i Åre är och vill hjälpa till. Det går också bra att
kontakta någon ur strygruppen. Kontaktuppgifter hittar
du via are.se eller Trygg i Åres facebooksida. Välj den som
du tror passar dig bäst

Hälsocentralerna
De kan ge en första hjälp i hur man bör gå vidare som
arbetsgivare. De bistår även med drogtester, antingen på
hälsocentralen eller med vägledning om hur man som
arbetsgivare går tillväga för att själv genomföra drogtester
med sin personal.
Kontakt: Alf Lerner, alf.lerner@regionjh.se, 070-6241495.
Christine Strand, christine.strand@regionjh.se,

070-3431769. Växel: 0647-166 00

Polisen
Polisen i Åre kommun arbetar trygghetsskapande och
brottsförebyggande tillsammans med kommunens olika
aktörer. En förutsättning för ett bra arbete är att polisen
tar emot tips och kan ge råd. All hantering av narkotika
är brottslig och ska anmälas till polisen. Du kan vara
anonym, men ur utredningssynpunkt är det bra om du
berättar vem du är.
Kontakt: Helena Hroh 070 2002852, helena.hroh@polisen.se.
Akut ärende: 112. Misstanke/tips: 11414. Be om att få bli
kopplad till polisen i Järpen eller Åre.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen har kompetens i riskbruk
och skadligt bruk både då det gäller alkohol- och andra
droger. Om man är skriven i kommunen kan man ansöka
hos dem om behandling mot alkohol- och drogberoende.
Har personen arbetsgivare är det där rehabiliteringen i
första hand bör genomföras. Vem som helst kan vända sig
till socialtjänsten för råd och stöd.
Kontakt: Individ- och familjeomsorgen i Åre kommun.
Tel exedition: 0647-164 10.

Helsa, fd Commodia
Företagshälsovård för alla former av råd, enklare insatser
och kvalificerad behandling. De har konsultarvoden som
baseras på en timpenning på drygt 1000 kr timmen, men
det går alltid bra att ringa ett första kostnadsfritt samtal
för att få mer information.
Kontaktperson: Pia Modin Arbman 063-6702012,
pia.modin.arbman@helsa.se.
Växel: 063-670 20 00. www.helsa.se.

Alna
Alna ger arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap
genom rådgivning, chefsstöd och utbildning speciellt
anpassad för näringslivet. Alna ger arbetsplatsen konkret
hjälp i akuta situationer och på lång sikt.
Växel: Tel: 0771-290 800, info@alna.se, akut@alna.se.

Visita
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska
besöksnäringen. De har bland annat juridisk hjälp att erbjuda.
063-14 10 99. www.visita.se

HRF
www.hrf.net.

Unionen
Sveriges största fackförbund på den privata
arbetsmarknaden och landets största
tjänstemannaförbund. Här finns mycket bra stöd att få.
Växel 0770-870870.
www.unionen.se/rad-och-stod/alkohol-och-droger-pajobbet

Svenska Kyrkan
Riskbruk eller skadligt bruk kan vara kopplat till annat
som är svårt i livet. Kyrkans personal är vana vid samtal
om livets alla skeden och har stark tystnadsplikt.
Åre församling, Phär Karpas, 0647-618403,
phar.karpas@svenskakyrkan.se
Undersåkers- och Kalls pastorat
Ann-Charlott Hansson Borgström, 0647-611447,
ann-charlott.hansson-borgstrom@svenskakyrkan.se
Västra Storsjöbygdens församling, Kerstin Strömberg

0647-146 53, kerstin.h.stromberg@svenskakyrkan.se

Trygg i Åre
Har du synpunkter om policyn, eller andra,
funderingar i ämnet? Hör gärna av dig till
folkhälsosamordnare Malin Bergqvist, Åre kommun,
maila till malin.bergqvist@are. Fortlöpande information,
nyheter och aktuella kontakter och historik hittar du på
www.facebook/tryggiare och
www.are.se (fyll i Trygg i Åre i sökrutan på startsidan)

