Alkohol & Drogpolicy för Hedströms Åkeri i Svenljunga AB, 556267-5305

Mål
Policyn har följande mål:
•
•
•
•
•
•

Upprätthålla en trygg och säker arbetsplats.
Säkerställa nykterhet under arbetstid.
Så långt det är möjligt stödja anställda som har alkohol- eller drogproblem att ha kvar
sin anställning under förutsättning att medarbetaren visar samarbetsvilja och resultat i
ett rehabiliteringsprogram.
Verka för en tidig identifikation av alkohol eller drogproblem och därmed möjliggöra
tidiga rehabiliteringsinsatser.
Erbjuda alla anställda att kontrollera sina alkoholvanor i samband med
hälsoundersökningar (kartläggning och rådgivning)
Genom att ge information, utbildning och aktivt agera i dessa frågor skapa en
öppenhet och respekt för medarbetare och policy.

Syfte
Det övergripande syftet med denna policy är att säkerställa en nykter arbetstid och att tidigt
åtgärda alkoholproblem på arbetsplatsen. I arbetet ingår en gemensam policy,
handlingsprogram, information till alla anställda, utbildning till chefer och nyckelgrupper
samt testning och rehabilitering. Dessa insatser syftar gemensamt till att
•
•

Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på arbetstid samt
Förhindra nedsättning av den anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett
tryggt sätt.

Krav alkohol och droger
Nedanstående krav gäller alla anställda:
•

•

Av säkerhetsskäl vara nykter (under 0,2 promille) och drogfri under arbetstid.
Representation undantas från gränsvärdet *(0,2 promille) men där får
alkoholkonsumtion inte ske så att den skadar arbetsgivarens intressen i
affärsverksamheten.
Medverka till den provtagning (utandningstest med erbjudande om verifikation med
blodprov) för att kontrollera nykterhet (vid misstankar, olycksfall, slumpmässig
testning och behandling).
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•
•
•

Den anställde ska alltid erbjudas rehabilitering, som bekostas av arbetsgivaren, om
alkohol eller drogproblem konstaterats.
En rehabiliteringsplan ska alltid upprättas i samråd med medarbetare och arbetsgivare
vid alkohol eller drogproblem.
Om den anställde bryter mot denna policy kan detta leda till omplacering och yttersta
att anställningen ifrågasätts.

Entreprenörer
När arbetsgivaren anlitar entreprenörer och konsulter ställs samma krav på nykterhet som för
alla anställda och detta krav tas med i upphandling av tjänster.

Svenljunga den 20 januari 2021
Joakim Hedström
VD
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