Motion - Slumpvisa drogtester
av anställda inom Olofströms kommun
Att ha frisk, välmående och engagerad personal är ett av målen för alla
Sveriges kommuner, inte minst för Olofströms kommun.
Den här texten har blivit standard i kommunens jobbannonser –
” Olofströms kommun har ett hälsofrämjande förhållningssätt, det
vill säga att vi lägger tyngdpunkten på möjligheterna, det friska och
det som fungerar bra. Det hälsofrämjande förhållningssättet
genomsyrar både ledarskap och medarbetarskap där arbetsklimatet
uppmuntrar en kommunikation som är öppen och tydlig.”
Olofströms kommun dvs. arbetsgivaren använder sig idag av olika
verktyg för att mäta personalens hälsa och engagemang. Arbetsgivaren
har till sitt förfogande bland annat medarbetarsamtal med all personal,
nöjdhetsenkät och arbetsplatsträffar men även andra verktyg så som
sjukfrånvarostatistik för att fånga de som behöver hjälp och stöd, Heja
hälsan projektet samt drogtest av alla arbetssökande till kommunal
verksamhet för att nämna några av verktygen.
Arbetsgivaren använder sig av alla dessa verktyg kontinuerligt, alla utom
ett verktyg dvs. drogtestet.
Den som söker anställning hos Olofströms kommun får genomgå en
drogtest innan hen kan påbörja ett arbete även om hen uppfyller alla
andra krav. Det är i princip den enda gången arbetsgivaren med
säkerhet vet att hen är drogfri men livet för de flesta av oss är en berg
och dalbana med mycket kärlek men även sorg, framgångar och
misslyckanden, glädjen blandas med svåra stunder.
Allt detta påverkar oss väldigt individuellt.

De flesta av oss klarar själva av dessa toppar och dalar men vi vet att det
kan finnas de för vilka alkohol och droger blir den enkla men så
förödande lösningen för att klara av livets svåra stunder.

För att dels fånga dem som fallit och behöver hjälp och stöd men har inte
kraft att höras, dels för att undvika risker med att ha påverkade
medarbetare på våra kommunala arbetsplatser föreslår Moderaterna att:
Att: Olofströms kommun inför – förutom drogtest vid nyanställning som
tillämpas i dagsläget, även slumpvisa drogtester av all personal anställd
inom Olofströms kommun.

Att: Politiker ska föregå med gott exempel för kommunanställda därför
ska alla politiker - aktiva inom Olofströms kommun ingå i dessa
slumpvisa drogtester.

För Moderaterna i Olofström
Gruppledare Patrik Krupa
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