
 

Alkohol- & drogpolicy   

Denna policy Restaurang 21 AB (nedan, Torsgatan) och Myten AB (nedan Folkparken) och gäller 
samtliga medarbetare inom koncernen. Som medarbetare är du skyldig att följa de regler och 
riktlinjer som företaget satt upp. Brott mot denna policy är därmed ett brott mot ditt 
anställningsavtal vilket kan få konsekvenser för din anställning i företaget. 

 
Vision 
Inom Torsgatan ska vi arbeta aktivt för att främja en arbetsmiljö som är fysiskt, psykiskt och socialt 
trivsam och utvecklande för samtliga medarbetare. Medarbetare som är påverkade av alkohol eller 
droger på arbetsplatsen påverkar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön negativt, och 
innebär en risk för såväl sig själva som sina kollegor. 

Vi är övertygade om att en arbetsmiljö, fri från alkohol- och drogpåverkade medarbetare, ökar 
välmående, prestation och engagemang på arbetsplatsen. Det är därför mycket viktigt att aktivt 
förebygga och främja en gynnsam arbetsmiljö, och att stötta medarbetare som är i behov av 
hjälp/stöd. 

 
Syfte och mål 
Syftet med alkohol- och drogpolicyn är att tydliggöra vår syn på alkohol och droger på Torsgatan. Det 
övergripande målet är att ha en arbetsplats helt fri från alkohol- och drogpåverkade medarbetare. 
För att nå dit har vi brutit ned det övergripande målet i delmål: 

• Förebygga ohälsa och minska antalet sjukskrivningar 
• Skapa en attityd till alkohol och droger som grundas på kunskap och omtanke 
• Öka kunskapen om risker med alkohol och droger hos alla medarbetare 
• Medvetandegöra och hjälpa enskilda medarbetare från att exkluderas från arbetslivet på 

grund av sitt missbruk 
• Ge information om de möjligheter till hjälp som finns inom och utanför Torsgatan 

 
Regler och förordningar 

• Ingen medarbetare får vara påverkad av alkohol under arbetstid 
• Ingen anställd på Torsgatan får arbeta med försämrad arbetsförmåga efter alkohol- eller 

droganvändning (bakfylla/bakrus) 
• Ingen anställd får varken inneha eller använda droger 
• Alkoholkonsumtion får ej ske så att Torsgatan:s eller Folkparkens intressen skadas  
• Vid tillställningar med alkoholinslag skall alkoholfria val alltid finnas 
• Vid personalaktiviteter som anordnas av Torsgatan skall alkoholkonsumtion ske restriktivt. 

Detta förväntas särskilt av medarbetare som innehar ansvarstjänst  



• Som medarbetare skall du verka mot att gäster konsumerar alkohol i strid med svensk 
alkohollagstiftning samt att gästen missbrukar alkohol 
 

Övergripande ansvarsområden 

• Torsgatan har som arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar och är skyldiga att vidta 
rehabiliteringsåtgärder för medarbetare med ett risk- eller missbruk 

• Varje enskild medarbetare är själv ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar 
• Samtliga medarbetare har ett medmänskligt och moraliskt ansvar att hjälpa och stödja en 

arbetskollega som har ett risk- eller missbruk 
• Samtliga medarbetare har ett ansvar att inte blunda för ett misstänkt risk- eller 

missbruksproblem hos en arbetskollega, utan ska tala med personen i fråga och/eller med 
närmaste chef 

 

Handlingsplan 
 
Till alkohol- och drogpolicyn följer här en handlingsplan som beskriver hur vi arbetar med alkohol- 
och drogfrågor. 
  

Vid misstänkt alkohol- eller drogmissbruk 
Vid misstanke om att alkohol- eller drogmissbruk förekommer på arbetsplatsen ska du omedelbart 
rapportera detta till din närmaste chef. Om chefen inte är på plats rapporterar du till annan ansvarig 
på plats. 

När du som chef delges information ska du utreda misstanken och därefter vidta de åtgärder som är 
nödvändiga. Kontakta verksamhetschefen om du är osäker på hur du ska agera. 

En medarbetare som själv upplever sig ha problem med alkohol eller droger uppmuntras att lyfta 
detta med närmaste chef. Ju tidigare ett problem identifieras desto lättare blir det att vidta rätt 
åtgärder för att få medarbetaren på rätt köl.  
 

Förebyggande arbete 

Utbildning 
Utöver denna policy och handlingsplan ska du som medarbetare få all den utbildning och information 
som är nödvändig. Behovet av utbildning kan skilja sig från medarbetare till medarbetare och känner 
du att du är i behov av ytterligare utbildningsinsatser vänder du dig till din närmaste chef. 
 

 

 



Alkohol- och drogtestning 
I enlighet med kollektivavtal om alkohol- och drogtester, framtaget av SHR (numera Visita) och HRF, 
kan alkohol- och drogtester komma att genomföras. Syftet med testerna är att säkerställa att såväl 
medarbetarnas som gästernas hälsa och säkerhet inte är hotad. Alkohol- och drogtestning får ske: 

• Vid grundad misstanke om missbruk eller drogpåverkan 
• Då medarbetaren medger detta 

Vid grundad misstanke om alkohol- eller drogpåverkan krävs ingen framförhållning. I samband med 
testning skall utföraren av testet fråga om medarbetaren omfattas av någon medicinsk farmakologisk 
behandling för att utesluta felaktigheter i analyssvaren.  

Vid vägran att delta i en testning är utgångspunkten att medarbetaren testats positivt. Arbetsgivaren 
bedömer i varje enskilt fall hur en sådan fråga skall lösas. En medarbetare som vägrar att delta, 
erkänner alkohol- eller drogpåverkan eller som testas positiv tas ur tjänst och skickas beroende på 
påverkans art till lämplig plats. 
 

Vid påverkan 
När en medarbetare påträffats påverkad ska arbetsgivaren snarast möjligt hålla ett första samtal med 
vederbörande. Såväl arbetsgivaren som medarbetaren ger sin syn på det som inträffat och finns det 
anledning till att gå vidare i ärendet kan extern part kopplas in som gör en utredning. Med 
utgångspunkt från utredningens utlåtande bestäms sedan om det är aktuellt att arbeta fram en 
rehabiliteringsplan. 

I en rehabiliteringsplan tydliggörs vilka åtgärder som är nödvändiga och hur medarbetaren med hjälp 
av arbetsgivaren och samarbetspartner ska bli kvitt sitt problematiska beteende. De åtgärder som 
vidtas beror på missbrukets art och omfattning. Ju större missbruksproblematik desto mer 
omfattande åtgärder. 

Arbetsgivaren är ansvarig för rehabiliteringsplanen men medarbetaren är också skyldig att aktivt 
delta i rehabiliteringsprocessen. Att t.ex. inte medverka i avtalade möten och rehabiliteringsinsatser 
kan få konsekvenser för anställningen i företaget. 

Såväl möten som rehabiliteringsplan skall dokumenteras skriftligt.  

Som chef kontaktar du alltid verksamhetschefen när det kommer till frågor om missbruk och 
rehabilitering.  

Ort och datum:   Ort och datum: 
 
________________   ________________  
 
 
_________________________________ ________________________________ 
 
 

 


