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Alkohol och droger – riktlinjer
Definition
Med drog avses en substans som inverkar berusande och/eller sinnesfö rä ndrande på
den som anvä nder den, ä r beroendeframkallande och som på ett eller annat sä tt
på verkar arbetsplatsen och arbetsprestationen. Exempel på så dana substanser ä r
alkohol, narkotika, lä kemedel och anabola steroider.

Signaler
Beteendefö rä ndringar kan vara ett tidigt tecken på missbruk. De fö rsta tecknen ä r ofta
symptom som smyger sig på utan att man tä nker på det eller kopplar det till risk‐
konsumtion av alkohol, narkotika, lä kemedel eller anabola steroider. Det kan rö ra
sig om trö tthet, magproblem, oro, irritation, rastlö shet eller huvudvä rk. Det ä r i regel
de nä rmaste medarbetarna som har mö jligheten att fö rst uppmä rksamma signaler på
missbruk. Andra tydliga signaler kan t e x vara:
• spritlukt
• koncentrationssvå righeter
• bristande arbetsprestation
• humö rsvä ngningar
• drar sig undan
• upprepad korttidsfrå nvaro, speciellt i samband med helger och semestrar
• svå righet att passa tider, kommer sent och gå r tidigt
• tar ut semesterdagar och ledighet utan fö rvarning
• blir berusad på personalfester, kurser tjä nsteresor och dylikt
 • hyperaktivitet .

Riskfaktorer
Riskfaktorer som kan leda till missbruk av alkohol och andra droger kan vara
ensamarbete, oregelbundna arbetstider, separationer frå n nä ra relationer, stress,
otrygghet eller fö r stort ansvar. Man bö r vara sä rskilt uppmä rksam vid tjä nsteresor,
representation och kundkontakt.

Riktlinjer för tillämpning av Alkohol och drogpolicy på
Tillväxtverket
Tillvä xtverket har enligt arbetsmiljö lagen och 22 kap lagen om allmä n fö rsä kring som
arbetsgivare ett ansvar fö r att fö rebygga och ingripa mot bruk eller missbruk av alkohol
eller droger på arbetsplatsen. I arbetsmiljö lagen ä r det framfö r allt två regler som har
betydelse i arbetet med missbruk. Arbetsgivaren ska ”vidta alla å tgä rder som behö vs fö r
att fö rebygga att arbetstagare utsä tts fö r ohä lsa och olycksfall” (3 kap 2 § AML) och
arbetstagaren ska ”medverka i arbetsmiljö arbetet och delta i genomfö randet av de
å tgä rder som behö vs fö r att å stadkomma en god arbetsmiljö ” (3 kap 4 § AML).
Arbetsgivare har också en skyldighet att stö tta medarbetare som har hamnat i missbruk
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och se till att de få r ett professionellt stö d. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
omfattar ä ven arbetsanpassning och rehabilitering vid konstaterad alkohol– och
drogproblematik (13 § AFS 1994:1). Arbetsgivaren ska ta hä nsyn till arbetstagarnas
sä rskilda fö rutsä ttningar fö r arbetet genom att anpassa arbetsfö rhå llandena eller vidta
annan lä mplig å tgä rd.
Syftet med policyn ä r att visa på de vä rderingar som finns inom myndigheten med
avseende på alkohol‐ och drogfrå gor.

Chefens ansvar
Personalansvarig chef har huvudansvaret fö r att vidta å tgä rder om en medarbetare
visar sig ha alkohol‐ eller drogproblem. Det ä r viktigt att agera så tidigt som mö jligt fö r
att kunna ge stö d och underlä tta fö r en eventuell rehabilitering. Det ä r också viktigt att
dokumentera varje tillfä lle nä r medarbetaren ä r frå nvarande eller har kommit på verkad
till arbetsplatsen. Dokumentationen ligger sedan till grund fö r fortsatt handlä ggning.
Misstanke om eller konstaterat missbruk ska hanteras enligt riktlinjerna.
• Om en medarbetare kommer alkohol‐ eller drogpå verkad till arbetet ska
personalansvarig chef lugnt och bestä mt skicka hem honom/henne frå n
arbetsplatsen. Chefen ska se till att medarbetaren tryggt kommer hem och
samtidigt informera om att denne ska infinna sig på arbetsplatsen nä sta dag fö r
att fö lja upp det inträ ffade. Vid behov ska kontakt tas med nä rmast anhö rig med
tanke på eventuell risk fö r olyckor och skador. Personalansvarig chef kan också
vä lja att kontakta arbetsmiljö ansvarig på Personalenheten fö r att få hjä lp i en
så dan hä r situation. Om det hä nder upprepade gå nger finns mö jlighet att skicka
medarbetaren till fö retagshä lsovå rden fö r provtagning efter avstä mning med
Personenheten. Som stö d fö r personalansvarig chef finns Personalenheten som
fö rmedlar kontakten med Fö retagshä lsovå rden.
• Efter incidenten ska personalansvarig chef så snart som mö jligt hå lla ett enskilt
samtal med berö rd medarbetare. Fö rsö k att ta reda på om det rö r sig om en
engå ngsfö reteelse eller om det kan vara en frå ga om ett missbruksproblem.
Informera medarbetaren om policy, handlingsplan och vilka skyldigheter
han/hon har samt om konsekvenserna av alkohol‐ och drogpå verkan på
arbetsplatsen. Utgå frå n de fö rä ndringar du ser i arbetet som till exempel
oplanerad frå nvaro, ö kad korttidsfrå nvaro och fö rsä mrad arbetsprestation.
Dokumentera det som sä gs så att det inte blir nå gra diskussioner om vad som ä r
sagt och inte.
• Under samtalet diskuteras vilka å tgä rder som ska vidtas samt vilken hjä lp och
stö d Tillvä xtverket kan erbjuda. Markera din skyldighet att ingripa och vad det
har fö r konsekvenser att inte medverka i en rehabilitering. Gö r klart fö r
medarbetaren att situationen må ste fö rä ndras och bestä m datum fö r
uppfö ljningssamtal. Fö rklara också vilka regler som gä ller fö r semesteruttag,
frå nvaro och arbetstider fö r att fö rsvå ra missbruket.
• Vid uppfö ljande samtal bö r ett stö dprogram upprä ttas eller en
rehabiliteringsutredning genomfö ras.
• Fö rvara dokumentationen inlå st och betrakta den som konfidentiell.
Fö r att tydliggö ra ansvar, krav och konsekvenser kan en skriftlig ö verenskommelse
upprä ttas mellan medarbetaren och arbetsgivaren. En så dan ö verenskommelse finns
fä rdig hos personalenheten (se nedan).
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Medarbetarens ansvar
Som enskild medarbetare har du ett ansvar fö r att vara alkohol‐ och drogfri på
arbetsplatsen samt kä nna till och fö lja Tillvä xtverkets policy och handlingsplan fö r
alkohol och droger. Du har också ett moraliskt ansvar fö r att hjä lpa och stö dja en
medarbetare som misstä nks vara på verkad av eller missbruka alkohol eller droger. Fö r
att upptä cka ett missbruk i ett tidigt skede ä r det viktigt att du som medarbetare
fö rmedlar vad du ser till personalansvarig chef. Du hjä lper inte en arbetskamrat genom
att fö rsö ka skydda honom/henne utan mö jliggö r då ett fortsatt missbruk istä llet.
Medarbetare som har hamnat i missbruk ansvarar fö r att aktivt delta i behandling med
må lsä ttningen att bli fri frå n sitt missbruk.

Formella regler
Nä r arbetsrä ttsliga å tgä rder ö vervä gs ska personalansvarig chef alltid samarbeta med
Personalenheten. Kontakt med huvudskyddsombud och/eller facklig organisation sker
genom Personalenheten. Vilken eller vilka arbetsrä ttsliga å tgä rder som vidtas må ste
alltid bedö mas utifrå n varje enskilt fall.
Arbetsgivaren ä r inte skyldig att bevilja semester eller kompensationsledighet vare sig i
efterhand eller om nå gon ringer till arbetsplatsen samma dag han/hon vill vara ledig.
Om en medarbetare uteblir frå n arbetet trots att arbetsgivaren inte har beviljat ledighet
betraktas det som olovlig frå nvaro (10 kap. 3 § ALFA). Vid konstaterat fall av missbruk
kan arbetsgivaren ö vervä ga att (enligt gä llande kollektivavtal) begä ra sjukintyg frå n
fö rsta sjukskrivningsdagen (6 kap. 3 § ALFA). Om en medarbetare kommer på verkad
till arbetet kan Arbetsgivaren anvä nda sin rä tt att leda och fö rdela arbetet och tillfä lligt
fö rsä tta arbetstagaren ur tjä nstgö ring (10 kap. 5 § ALFA).
Om en medarbetare med alkohol eller drogproblem vä grar medverka i de stö d‐ och
rehabiliteringså tgä rder som fö reslå s, eller avbryter relevant å tgä rd utan giltigt skä l, kan
det leda till att arbetsgivaren anses ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och
medarbetaren kan i fö rlä ngningen sä gas upp p g a personliga skä l enligt 7 § Lagen om
anstä llningsskydd.
Misskö tsel av arbetet till fö ljd av missbruk ska behandlas som vilken annan
misskö tsamhet som helst och kan leda till uppsä gning. Innan det beslutet tas må ste
dock arbetsgivaren ha gjort vad som skä ligen kan krä vas fö r att hjä lpa medarbetaren
t e x genom omplacering, rehabilitering eller annan å tgä rd.
Arbetsrä ttsliga å tgä rder som kan anvä ndas:
• Begä ran om lä karintyg frå n fö rsta sjukskrivningsdagen (6 kap. 3 § ALFA)
• Tillfä lligt tas ur arbete (10 kap. 5 § ALFA)
• Uppsä gning p g a personliga skä l (7 § LAS)
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Överenskommelse
I ett anstä llningsavtal har bå da parter rä ttigheter och skyldigheter. Fö r att anstä llningen
ska fungera i praktiken fö rutsä tts att bå da parterna fullgö r sina skyldigheter.
I arbetstagarens skyldigheter ingå r bland annat att bruk av alkohol eller andra droger
inte få r fö rekomma under arbetstid eller att inte bruka/missbruka så att det på verkar
arbetstagarens fö rmå ga att fullgö ra sitt arbete.
Arbetsgivarens skyldighet ä r att se till arbetstagaren få r den rehabilitering som
han/hon behö ver.
Som stö d fö r arbetstagaren i det fortsatta arbetet gä ller att samtliga åtgärder i den
upprättade rehabiliteringsplanen följs.
All frå nvaro ska vara planerad i fö rvä g och vara ö verenskommen mellan undertecknade
parter. Vid frå nvaro p g a sjukdom gä ller att lä karintyg frå n fö retagshä lsovå rden eller
annan sjukvå rdsinrä ttning uppvisas frå n fö rsta sjukdagen.
NN är införstådd med att alla eventuella avsteg av arbetstagaren frå n ovan angivna
villkor betraktas som brott mot denna ö verenskommelse och att arbetsgivaren i ett
så dant lä ge kommer att vidta å tgä rder syftande till att NNs anstä llning vid
Tillvä xtverket upphö r.
Overenskommelsen gä ller frå n och med 20

‐

‐

och tillsvidare.

XX den .........................

XX den .........................

Namnfö rtydligande enhetschef

Namnfö rtydligande arbetstagare

...........................................

........................................

REHABILITERINGSPLAN
Overenskomna å tgä rder,
NN fö rbinder sig att:
1.
2.
3.
4.
5.

4(4)

Tidplan:

