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ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR HARGS HAMN AB 

 

Vision 

Hargs Hamn skall vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. 

 

 
I Hargs Hamn gäller att: 

 

• Anställda och entreprenörer får inte använda eller vara påverkade av alkohol 

eller droger på arbetstid. Hamnens verksamhet ställer höga krav på 

medarbetarna när det gäller kompetens, skicklighet och omdöme – 

egenskaper som direkt försämras vid alkohol eller droganvändning. 

 
• Förutom den enskilde individens minskade förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter skapar också en missbrukande person en försämrad 

arbetsmiljö för sina kollegor och för hamnens kunder. Följden blir en ökad 

olycksrisk och otrivsel på arbetsplatsen 

 
• Påverkade personer skall omedelbart avvisas från arbetsplatsen. Detta gäller 

oavsett om vederbörande uppträder störande eller ej, fullgör sina 

arbetsuppgifter, eller är arbetsoförmögen. 

 
• Alla anställda och entreprenörer har ett gemensamt ansvar att verka för en 

effektiv och mänsklig arbetsmiljö utan alkohol och andra droger. 

 
• I ord och handling skall vi motverka missbruk av alkohol och droger. Genom 

ökad kunskap och en öppen attityd i diskussioner om alkohol och droger 

skapas den medvetenhet och handlingsförmåga som behövs för att 

missbruksproblem ska upptäckas och åtgärder kunna vidtas på ett tidigt 

stadium. 

 
• Vid misstanke om missbruksproblem är det alltid rätt att ingripa. Att lägga sig i 

är liktydigt med omtanke. Hamnens inställning är att missbruksproblem går att 

åtgärda. 

 
• Rehabiliteringsåtgärder skall erbjudas anställda med alkohol- och 

drogproblem. Arbetsgivaren och kollegor skall så långt som möjligt stödja den 
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som försöker ta sig ur ett missbruk. En anställd som inte själv aktivt försöker 

bli av med sitt missbruksproblem riskerar på sikt uppsägning. 

 
• Vid representation kan alkohol accepteras i begränsad omfattning. Detsamma 

gäller vid personalfester anordnade på eller av hamnbolaget och arrangemang 

som sker utanför arbetstid. 

 
• Vid alla tillfällen då alkohol serveras skall även alkoholfria alternativ erbjudas. 

 
• Samtliga anställda och entreprenörer skall informeras om Hamnbolagets 

alkohol och drogpolicy. 
 

 


