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SSCO:s Alkohol- och
narkotikapolicy
Syfte
Syftet med policyn är att påvisa SSCO:s ställningstaganden kopplade
till alkohol och olaglig narkotika inom och i anslutning till
organisationen samt att redogöra beslutad riktning för en inkluderande
verksamhet. Dokumentet omfattar hela SSCO.
Med arbetsgivare menas SSCO:s styrelse. Med arbetsledare menas
presidiet eller annan utsedd person. Med arbetstagare menas anställd
av SSCO. Med medarbetare menas såväl anställd eller förtroendevald
person som arbetar på SSCO. Med kansliet menas anställda samt
heltidsarbetande förtroendevalda.
Grundsyn
Att dricka alkohol ska alltid vara ett individuellt val; ingen ska inom
ramarna för SSCO:s verksamhet ha känt sig tvungen eller blivit hetsad
till att dricka alkohol.
Genom att synliggöra normer kopplade till studentlivet och
alkoholkonsumtion kan SSCO problematisera och förändra dessa för
en mer inkluderande verksamhet och för en bättre hälsa för våra
studenter och medarbetare.
SSCO tar starkt avstånd från olaglig narkotika.
Förhindra och hantera missbruk
Det är varje individs ansvar att reagera om misstanke finns att någon
anställd eller förtroendevald har missbruksproblem och personen ska
därmed underrätta presidiet. Ansvarig arbetsledare ansvarar
tillsammans med den berörde för hur hjälp ska erbjudas.
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Mötesplatser
SSCO ska sträva efter socialt hållbara mötesplatser för medarbetare,
förtroendevalda, studenter, studentföreträdare och övriga i anslutning
till SSCO:s verksamhet. SSCO har därför ett kritiskt förhållningssätt till
alkohol inom organisationen.
SSCO bekostar inte alkohol. I de fall det efterfrågas ska individen
bekosta detta själv.
Arbetsplatsen
Ingen medarbetare får vara påverkad av alkohol under arbetstid. Alla
medarbetare är skyldiga att omedelbart anmäla till sin närmsta
arbetsledare om någon är påverkad av alkohol eller olaglig narkotika
under arbetstid. Detsamma gäller bakrus om det påverkar den anställde
eller förtroendevaldas möjlighet att göra sitt jobb.
Ingen alkohol ska konsumeras i SSCO:s lokaler under arbetstid. Att
dricka alkohol på kontorsvåningen måste godkännas av SSCO:s
ordförande. På kontorsvåningen förtärs alkohol återhållsamt och inne
på kontoren är förtäring av alkohol inte tillåtet.
Vid evenemang på kontoret ska lokalerna återställas i direkt anslutning
till eventets avslut om inte annat avtalats med SSCO:s ordförande.
Ansvar och uppföljning
SSCO:s styrelse är ytterst ansvariga för att policyns efterlevnad.
Presidiet ansvarar för att den tillämpas i SSCO:s löpande verksamhet.
SSCO:s alkohol och narkotikapolicy ska lyftas i SSCO:s styrelse en gång
per verksamhetsår för att säkerställa att den är välkänd och aktuell i sin
utformning.
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