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Drogpolicy för Västerås pastorat  
Vårt förhållningssätt är att hjälpa genom stöd och att ställa krav. Inställningen är att det är 
missbruket som skall bort inte medarbetaren. Med missbruk avses alkohol, narkotika eller 
tablettmissbruk.  

Vår målsättning 
 

• En drogfri och säker arbetsplats. Detta innebär ett klart avståndstagande från all 
ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland Västerås kyrkliga 
samfällighets anställda. 

• Att anställda med missbruksproblem vågar söka hjälp.  
• Öppenhet kring och tidig upptäckt av drogmissbruk. 

Regler 
  

• Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra droger på arbetet. Med detta 
avses också kvarstående påverkan av alkohol.  

• Den som är påverkad av droger skall omedelbart sändas hem/företagshälsovård. 
Närmaste chef ansvarar för att transporten till hem/företagshälsovård sker på ett säkert 
sätt.  

• Det är förbjudet att inneha eller förtära alkoholhaltiga drycker eller andra droger på 
arbetet  

Att bjuda på alkohol 
 

• Västerås kyrkliga samfällighet bjuder inte anställda på alkohol vare sig till vardags 
eller fest. Oavsett skäl ska vi visa respekt för dem som avstår från alkohol och i 
solidaritet med detta har Västerås kyrkliga samfällighet alkoholfri representation.  

• Undantag från alkoholfri representation kan i särskilda fall medges efter samråd med 
och beslut av Kyrkonämndens ordförande. 

Ansvar 
 
Medarbetarens eget ansvar: 

• att alltid vara nykter och drogfri på arbetet, 
• att företräde Svenska kyrkan när man är på arbetet, 
• att om man har problem, medverka till att göra något åt sin situation. 

 
Närmaste chef ansvar för: 

• att Västerås kyrkliga samfällighets drogpolicy är känd och hålls levande, 
• att erbjuda hjälp och stöd på arbetsplatsen, 
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• att avvisa alkohol- eller drogpåverkade från arbetsplatsen, 
• att ställa krav på medarbetare med drogproblem till delaktighet i det handlingsprogram 

som Västerås kyrkliga samfällighet erbjuder. 
 
Kollegans ansvar: 

• att slå larm om en kollega visar tecken på missbruksproblem, 
• att inte acceptera onykterhet eller drogpåverkan på arbetet, 
• att stödja och hjälpa kollegor. 
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