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Alkohol- och drogpolicy  

Mörbylånga kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas 

av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare. Medarbetare 

som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen 

försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och medför risker 

i arbetet för både sig själva och sina arbetskamrater. 

Med alkohol avses i denna policy drycker med en alkoholmängd som 

överstiger den i en lättöl. Ett problematiskt alkoholanvändande kan uttryckas 

i att personen antingen har ett riskbruk eller missbruk. 

Med droger avses i denna policy narkotika, icke ordinerat receptbelagt 

läkemedel, dopningspreparat och lösningsmedel i berusningssyfte. All 

användning av droger i den bemärkelsen är problematiskt för medarbetaren, 

arbetsgivaren och arbetskamraterna. Vi kallar därför användandet för 

missbruk.  

Denna policy omfattar samtliga medarbetare i Mörbylånga kommun och 

innebär att alla ska behandlas likvärdigt oavsett befattning. Förtroendevalda 

politiker med uppdrag i Mörbylånga kommun omfattas av det regelverk som 

beskrivs i denna policy under rubriken ”Detta gäller för anställda och 

förtroendevalda inom Mörbylånga kommun?” 

Våra arbetsplatser ska vara alkohol och drogfria 

Alla medarbetare har rätt till en god, säker och trygg arbetsmiljö, därför ska 

Mörbylånga kommuns arbetsplatser vara alkohol- och drogfria och ingen får 

vara påverkad av alkohol eller droger på arbetstid. Användning av droger 

eller drog/narkotikaklassade läkemedel som inte är ordinerade av läkare är 

olagligt.  

Vi vill förebygga riskbruk/ missbruk av alkohol och missbruk av droger samt 

skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott 

omdöme och omtanke. Varje medarbetare ska vara medveten om riskerna 

med bruk av alkohol och verka för att förebygga sådant riskbruk/missbruk.   

Syftet med denna policy  

Vi vill med denna policy tydliggöra Mörbylånga kommuns syn på alkohol 

och droger på arbetsplatserna. Förutom detta ska denna policy tydliggöra 

regler, åtgärder och ansvarsfördelning. 

Syftet är också att: 

 Förebygga ohälsa och minska sjukskrivningar hos Mörbylånga kommuns 

medarbetare. 

 Bidra till en god arbetsmiljö och trivseln på arbetsplatserna. 

 Bidra till säkra arbetsplatser och därmed minska arbetsolyckor och 

tillbud. 

 Motverka konflikter mellan medarbetare på grund av riskbruk/missbruk. 

 Stärka allmänhetens och medborgarnas förtroende för Mörbylånga 

kommun. 

 Hjälpa enskilda medarbetare från att bli utslagna från arbetslivet på 

grund av sitt riskbruk/missbruk.  
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Detta gäller för medarbetare och förtroendevalda inom 
Mörbylånga kommun 

 Förtäring av alkohol utöver lättöl eller motsvarande får inte ske under 

tjänsteutövning, politiskt uppdrag eller på arbetsplatsen. 

 Inga alkohol- eller drogrelaterade aktiviteter (exempelvis öl-, vin- eller 

spritlotterier) får förekomma på arbetsplatsen. 

 Alkohol i brutna förpackningar får inte förvaras på arbetsplatsen. 

 Huvudregeln, från vilken endast i undantagsfall avsteg kan göras, är att 

kommunala medel inte ska bekosta alkoholkonsumtion. 

 Undantag från ovanstående regler kan göras i samband med speciella 

aktiviteter eller representation. Det ska i dessa fall alltid finnas 

motsvarande alkoholfria alternativ. Tillstånd av närmaste chef krävs vid 

varje sådant tillfälle. 

 Stor restriktivitet ska råda beträffande förtäring av alkohol utanför 

arbetstid i samband med kurser, konferenser, uppdrag och representation. 

Alkoholkonsumtion får inte ske så att Mörbylånga kommuns intressen 

skadas. Läs mer i Representationspolicy Mörbylånga kommun. 

 Inga medarbetare eller förtroendevalda får vara påverkade av alkohol 

under arbetstid. Det är heller inte tillåtet att vara på arbetet med 

försämrad arbetsförmåga efter alkohol- eller droganvändning 

(bakfylla/bakrus). 

 Narkotika och andra, enligt lag förbjudna droger, får varken innehas eller 

användas. Vid användning av droger riskerar medarbetaren att förlora sin 

anställning. 

 Vid misstanke om att någon medarbetare eller förtroendevald kör bil 

alkohol- eller drogpåverkad, ska detta polisanmälas. 

 Frånvaro på grund av alkohol eller droger, accepteras inte och är att 

betrakta som olovlig frånvaro. 

 Medarbetare som är påverkad av alkohol eller droger ska avvisas från 

arbetsplatsen.  

 Lön för den tid den anställde varit frånvarande på grund av drog- eller 

alkoholpåverkan ska inte utgå. 

 Medicinska undersökningar, till exempel alkohol- och drogtester, kan 

ingå som ett led i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.   

 För medarbetare som trots rehabiliteringsåtgärder, fortsätter sitt 

missbruk, kan disciplinära åtgärder vidtas och ytterst kan anställningen 

komma att ifrågasättas. 

Förebygga och förhindra riskbruk/missbruk 

Vårt förebyggande arbete handlar om utbildnings- och informationsinsatser. 

 Samtliga medarbetare och förtroendevalda politiker inom Mörbylånga 

kommun ska få den skriftliga policyn. Samtliga nyanställda, oavsett 

anställningsform, ska även av sin närmaste chef få en sammanfattande 

muntlig information om policyn under sin introduktion. 
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 Samtliga nya chefer inom Mörbylånga kommun får i sin 

chefsintroduktion genomgång i förebyggande arbete samt alkohol- och 

drogfrågor. 

 Företagshälsan erbjuder kommunens medarbetare och arbetsgrupper 

rådgivning om alkohol- och drogproblematik.  

 Samtliga chefer ska regelbundet i samband med arbetsplatsträffar 

informera om och aktualisera dessa frågor. 

 HR-avdelningen erbjuder stöd och utbildningsinsatser vid behov för 

samtliga chefer angående förebyggande arbete, riskbruk och 

missbruksproblematik i arbetslivet.  

Ansvarsfördelning 

Mörbylånga kommun har ansvar för att tillhandahålla chefer utbildning och 

kompetens kring alkohol och droger kopplat till arbete och i att förebygga 

risk och missbruk. Varje verksamhetsområde kan ge HR-avdelningen i 

uppdrag att bistå med utbildningsinsatser. 

Chefens ansvar 

Chefen ansvarar för att arbetsmiljön är säker och fri från alkohol och droger.  

Chefsansvaret innebär att åtgärder måste vidtas så fort man upptäcker eller 

misstänker missbruk. Medarbetare som har ett riskbruk/missbruk ska 

erbjudas stöd och hjälp.  

Om någon medarbetare påträffas misstänkt påverkad av alkohol eller droger 

ska medarbetaren omedelbart avvisas, på ett tryggt sätt, från arbetsplatsen av 

närmaste chef/arbetsledning. Detsamma gäller om någon medarbetare 

uppvisar tecken på bakrus. Det är i dessa fall chefen som avgör och beslutar.  

Om medarbetaren är i behov av akut vård, ska detta ordnas av ansvarig chef. 

Om chef misstänker att en medarbetare har ett risk- eller missbruk bör HR-

avdelningen kopplas in som en samarbetspartner. Chefen kan också använda 

HR-avdelningen som stöd och arbetar utifrån de framtagna rutiner och 

mallar som finns rörande rehabilitering och arbetsmiljö. 

Medarbetarens ansvar 

Varje medarbetare förväntas följa kommunens Alkohol- och drogpolicy.  

Varje enskild medarbetare är själv alltid ansvarig för sitt uppträdande och 

sina handlingar. Var och en har ansvar för sin egen hälsa.  

Varje medarbetare är själv ytterst ansvarig för att bli fri från ett missbruk. 

Samtliga medarbetare inom Mörbylånga kommun har ett medmänskligt och 

moraliskt ansvar att hjälpa och stödja en arbetskamrat som missbrukar att 

sluta. Att tala med personen och/eller kontakta närmaste chef vid misstanke 

om arbetskamrats missbruksproblematik ingår i det ansvaret.  

Medarbetare som är under behandling eller rehabilitering har en skyldighet 

att aktivt medverka i den. 


