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Missbrukspolicy
Forias missbrukspolicy syftar till att säkerställa en arbetsmiljö fri från missbruk och därigenom förebygga 
ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. Denna policy gäller samtliga medarbetare inom Foria AB samt anlitade 
entreprenörers personal.

Missbrukspolicyn omfattar i huvudsak missbruk av alkohol, droger, dopingpreparat samt vissa läkemedel 
och kemiska medel. Dock klassas alla missbruk som påverkar medarbetaren och arbetsplatsen negativt som 
skadliga och omfattas av missbrukspolicyn. Här kan även missbruk av sådant som spel och shopping ingå.

Medarbetare med missbruk ska av företaget ges möjlighet till rehabilitering och återanpassning till arbetet. 
Foria som arbetsgivare har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering.
 
Det är missbruket - inte medarbetaren - som ska bort.

Foria ska verka för en öppen, konstruktiv och aktiv attityd till missbruksfrågor. Detta innebär bland annat att:

   information om Forias missbrukspolicy ska ges till samtliga medarbetare.

     Foria har en handlingsplan för missbruk som ska användas vid misstänkt missbruk. På så sätt kan ett 
missbruk bemötas på ett tidigt stadium. Handlingsplanen avser i första hand alkohol- och drogmissbruk 
men kan även vara tillämplig för andra typer av missbruk.

  medarbetare med ett missbruk som skadar medarbetaren eller påverkar arbetsplatsen negativt får stöd  
 och hjälp för att upphöra med sitt missbruk.

   Forias handlingsplan förutsätter aktivt samarbete från medarbetaren. Medarbetaren måste vara motiverad 
att komma ur sitt missbruk och vara delaktig i beslut om eventuella åtgärder. Det är medarbetaren som 
ansvarar för sin rehabilitering, med stöd av arbetsgivaren. Om medarbetaren inte vill medverka kan det 
leda till uppsägning. 

     tester ska genomföras för att förebygga och identifiera drogmissbruk i företaget. Det innebär att samtliga 
medarbetare omfattas av obligatorisk provtagning. Vägran att medverka vid provtagning likställs med 
arbetsvägran och kan leda till uppsägning eller avskedande.

  Forias handlingsplan tydliggör vilka rutiner som gäller vid hanteringen av positiva drogtest liksom 
  hantering av situationer när anställd vägrat att genomgå alkohol- eller drogtest. 

   medarbetare får inte uppträda påverkade av alkohol, droger eller andra substanser inom Forias lokaler 
eller anläggningar .

     medarbetare får inte använda Forias resurser (till exempel arbetstid, lokal, fordon, telefon, dator) för att 
utöva sitt missbruk. 

  det vid representation, personalfester och kurser alltid ska finnas alkoholfria alternativ. Generellt ska 
 restriktivitet med alkohol gälla vid dessa tillfällen.

  Foria genom utbildnings- och informationsaktiviteter riktade till samtliga medarbetare stärker kunskap 
 om missbruk och deras verkningar.


