
 

 Policy för missbruk och skadligt bruk 

Denna policy gäller för alla arbetande för Märsta Förenade Åkeriföretag AB. Den är framtagen för att 

betona vårt ställningstagande i frågor kring missbruk och skadligt bruk. Detta innefattar alkohol och 

droger men också andra former av skadligt bruk som, sociala medier, sex, träning, shopping och spel. 

Med begreppet skadligt bruk menas ett beteende som får negativa konsekvenser för hälsan, 

ekonomin, i sociala sammanhang eller på annat sätt påverkar individen eller organisationen negativt. 

 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB kräver att alla är helt opåverkade av alkohol eller droger under 

arbetstid. Stickprover kan förekomma. Det accepteras heller inte att komma bakfull till 

arbetsplatsen. Överträdelse mot detta leder till att personen blir hemskickad från arbetsplatsen. Det 

är personens närmsta chef som tar beslut om detta. 

 

Vid representationer kan det förekomma alkohol och detta ska då vara förankrat och godkänt av 

närmsta chef, vVD eller VD. Vid dessa tillfällen ska ingen känna sig tvingad till att dricka alkohol och 

det ska alltid finnas alkoholfria alternativ. 

 

Droger är helt oacceptabelt på arbetet. Med droger menas illegala narkotikaklassade preparat, 

anabola steroider, läkemedel utan läkares föreskrift eller överkonsumtion av läkemedel. 

Om en person skulle ha behov att använda läkemedel som kan påverka dennes arbetsförmåga 

uppmanas personen att tala om detta för sin chef. Det är sedan chefens beslut att fatta om personen 

då behöver förändrade arbetsuppgifter.  

 

På datorer, mobiler och annan utrustning som ägs av företaget är det helt förbjudet att spela om 

pengar, spela online och dylikt. 

 

Vi värnar om varandra och vår arbetsmiljö. Misstänker man att en medarbetare har någon form av 

problem är det alltid rätt att agera. Tala med personen själv eller med någon chef du känner 

förtroende för. Kommer inte informationen fram kan vi heller inte hjälpa personen som behöver det. 

Målet med att kunna hjälpa en person som har problem är att denne ska kunna rehabiliteras 

individuellt och sedan kunna fortsätta med sitt arbete. 
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