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Versionsinfo:

Komplettering av regler för återgång i tjänst efter egen begäran.
I och med detta dokument upphör alla tidigare regler om tagande ur tjänst
inom Kalmar Veterantågs verksamhet.

Tilldelas: All personal
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Bakgrund
Detta dokument innehåller regler för situationer då det kan bli aktuellt att ta personal ur
säkerhetstjänst. Vidare finns rutiner för eventuellt återinträde i säkerhetstjänst.

1. Alkohol och narkotika
Den som utför arbetsuppgifter i säkerhetstjänst får inte bruka narkotika eller vara beroende av eller
missbruka alkohol. Misstänks person med säkerhetstjänst vara påverkad av alkohol, narkotika, annat
berusningsmedel eller olämpligt läkemedel, åligger det var och en att snarast anmäla detta till
säkerhetsansvarig eller operativ arbetsledning.

2. Tagande ur tjänst
Medarbetare ska utan dröjsmål tas ur säkerhetstjänst efter
• Olycka, allvarligt tillbud eller tillbud där personen i fråga kan misstänkas vara vållande
• Misstanke om drogpåverkan, onykterhet eller annan nedsättning av omdömes- eller
reaktionsförmågan
• Egen begäran
Beslut om att en person ska tas ur säkerhetstjänst fattas av operativ arbetsledning, säkerhetsansvarig
eller personen själv. Meddelande om tagande ur tjänst ska även ställas till personens ordinarie
arbetsgivare, tillsammans med anledningen till att personen tas ur tjänst.
TAGANDE UR TJÄNST EFTER OLYCKA ELLER ALLVARLIGT TILLBUD
Person i säkerhetstjänst som varit inblandad i olycka, allvarligt tillbud eller tillbud där personen i
fråga kan misstänkas vara vållande, ska tas ur säkerhetstjänst till orsaken till händelsen utretts.
Säkerhetsansvarig beslutar om huruvida drogtestning av inblandad personal ska genomföras eller
inte.
TAGANDE UT TJÄNST EFTER MISSTANKE OM PÅVERKAN MM.
Person i säkerhetstjänst som påträffas påverkad ska utan dröjsmål tas ur säkerhetstjänst. Misstänks
person i säkerhetstjänst vara påverkad av alkohol, narkotika, annat berusningsmedel eller olämpligt
läkemedel, åligger det var och en att snarast anmäla detta till säkerhetsansvarig eller operativ
arbetsledning. Föreligger grundad anledning till misstanke om påverkan ska personen omedelbart tas
ur tjänst.
Misstänkt alkoholpåverkan ska alkoholutandningsprov ofördröjligen tas. I de fall detta rör sig om
person som framför fordon ska provet tas av polis på plats.
TAGANDE UR TJÄNST EFTER EGEN BEGÄRAN
Anledningen till begäran ska meddelas säkerhetsansvarig. Denna kategori omfattar även den
medarbetare som fått förändrat hälsotillstånd sedan senaste hälsoundersökning, och som vet eller
misstänker att det innebär att kraven inte längre uppfylls.
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3. Återgång i säkerhetstjänst
Reglerna för återgång i säkerhetstjänst är olika beroende på anledningen till att man tagits ur
säkerhetstjänst. Meddelande om återinträde ska ställas till personens ordinarie arbetsgivare
tillsammans med utredning och utlåtande.
EFTER OLYCKA ELLER ALLVARLIGT TILLBUD
Efter att händelsen utretts och utredningen fastställts i styrelsen får säkerhetsansvarig efter samråd
med ordförande lämna medgivande till personen i fråga att återgå till säkerhetstjänst.
Innan återinträde i säkerhetstjänst ska personen genomgå hälsoundersökning. Om utredningen visar
att behov föreligger ska personen även genomgå en kompletteringsutbildning.
EFTER MISSTANKE OM PÅVERKAN MM.
En särskild utredning ska klarlägga om missbruk, beroende eller risk för missbruk eller beroende
föreligger. Om så är fallet ska personen tills vidare hållas tagen ur säkerhetstjänst och en ny
utredning ska göras årligen. Om det fortfarande efter tre år föreligger missbruk, beroende eller risk
för missbruk eller beroende får personen inte längre komma i fråga för tjänstgöring i säkerhetstjänst.
Innan återinträde i säkerhetstjänst ska personen genomgå en hälsoundersökning. Om utredningen
visar att behov föreligger ska även personen genomgå en kompletteringsutbildning.
EFTER EGEN BEGÄRAN
Säkerhetsansvarig gör i samråd med trafikansvarig en bedömning om man varit borta från
tjänstgöring så länge att kompletteringsutbildning behövs. I de fall personen i fråga tagits ur tjänst av
medicinska skäl ska också en hälsoundersökning genomföras.
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