Policy för alkohol -och drogtester samt registerutdrag
Sven Jinert AB använder i förekommande fall alkohol -och/eller drogtester, samt utdrag ur
belastningsregister som en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) för att säkerställa
att vi kan erbjuda en god arbetsmiljö för våra anställda – i den verksamhet vi bedriver finns
tyvärr risksituationer och därför ska alla verksamhet bedrivas med fokus på hög säkerhet.
Alkohol -och/eller drogtester
Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen (AML) vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall, därför har Ledningsgruppen beslutat att inom ramen
för vårt systematiska arbetsmiljöarbete genomföra drogtester på anställda vid misstanke om
alkohol -och/eller drogmissbruk.
Alkohol -och/eller drogtester 1 ska genomföras på ett sådant sätt att det inte medför kränkning av
den enskilda arbetstagarens personliga integritet och behandlas konfidentiellt i förhållande till övriga
anställda. Vägran att medverka vid test kan utgöra saklig grund för uppsägning.
Registerutdrag
Vid nyrekrytering av personal, oavsett om det handlar om kollektivanställda eller tjänstemän, kan
Sven Jinert AB i förekommande fall kräva ett utdrag ur belastningsregistret (samt alkohol-och/eller
drogtest). Den arbetssökande begär själv ett utdrag, som sedan ska överlämnas oöppnat till
rekryteraren. Endast brott som kan inverka menligt på den sökta tjänsten bör beaktas och den
arbetssökande ska ges möjlighet att ge sin förklaring till en tidigare dom eller ett positivt drogtest.
Vi ska dessutom alltid…
•
•
•
•
•

Följa svensk lagstiftning, inklusive föreskrifter från myndigheter
Följa regionala, såväl som kommunala bestämmelser
Respektera övriga tillämpliga krav
Respektera branschpraxis
Respektera bestämmelserna i kollektivavtal

Anställda på Sven Jinert AB ska ha god kännedom om, och agera i enlighet med denna policy 2.
Björn Jinert
Hässleholm 2020-06-03

Alkohol -och/eller drogtester ska genomföras enligt:
”Rutiner och handlingsplan för alkohol -och/eller drogtester”
2
Denna policy för alkohol -och drogtester samt registerutdrag
ska samverka med organisationens övriga policydokument.
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