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Inledning 
Det här dokumentet beskriver Landvetter Scoutkårs handlingsplan för att förebygga en 
incident/olycka. 
När en olycka väl skett gäller: ”Handlingsplan vid kriser” [RD2] vilken innehåller viktig 
kontaktinformation. 
Länkar i detta dokument är verifierade 2023-01-11. 

Referensdokument 
[RD1]: ”Säker scout”, Scouternas riktlinjer och instruktioner för att förebygga 
olyckor och skapa en trygg verksamhet för alla. 
Säker scout finns att hämta här https://www.scouterna.se/dokument/for-ledare/ 
och sök på ”Säker scout” för att få senaste version. 
 
[RD2]: ”Handlingsplan vid kriser” 
 
[RD3]: ”Checklista vid arrangemang” 
 
[RD4]: ”Handlingsplan vid misstanke om att ett barn eller ungdom befinner sig i en utsatt situation” 
 
[RD5]: ”Handlingsplan vid misstanke om övergrepp inom scoutverksamheten” 
 
[RD6]: ”Rutin utdrag ur belastningsregistret”, inarbetad i Kårhandboken 
 
Dokumenten finns att hämta hem ifrån Landvetter Scoutkårs hemsida om inte 
annat anges 
https://landvetter.scout.se/dokument/security/ 

Giltighet 
Landvetter Scoutkårs säkerhets PM är ett komplement till ”Säker scout” [RD1]. 
Säker scout är Scouternas riktlinjer och instruktioner för att förebygga olyckor och skapa en trygg 
verksamhet för alla. Landvetter Scoutkårs säkerhets PM anger kårens praxis. 
 
Alla ledare som är med och planerar och/eller genomför en avdelnings- eller kåraktivitet där 
Landvetter Scoutkår deltar skall vara fullt informerade om och följa kårens säkerhets PM och Säker 
scout. Arrangemangsansvarig / avdelningsansvarig ansvarar för att ledarna är informerade. 

Uppdatering av det här dokumentet 
Uppdatering skall ske två gånger per år vid Ledarsamlingen i anslutning till varje terminsstart. 
Kårordföranden ansvarar för att så sker. 

Kårens säkerhetsarbete 
Kårens säkerhetsarbete leds av kårordförande och vice kårordförande, eller av annan person utsedd 

av kårstyrelsen. 

Kårens säkerhetsarbete skall syfta till att skapa säkra arrangemang genom att: 

https://www.scouterna.se/dokument/for-ledare/
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://www.scouterna.se/dokument/for-ledare/
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• Alla ledare är informerade om kårens säkerhetsplaner (Säkerhets PM, Handlingsplan vid 

kriser), Säker scout samt andra av kåren framtagna säkerhetsdokument. 

• Arrangemangets säkerhetsansvarige är väl förtrogen med kårens Säkerhets PM, 

Handlingsplan vid kriser, Säker scout samt andra av kåren framtagna säkerhetsdokument. 

• Verifiera att det finns en säkerhetsansvarig för varje arrangemang. 

Avdelningsmöte 
Närvarorapportering: 

• Närvarorapportering ska göras i början av mötet 

• Om någon scout avviker under mötet ska det noteras. 

 

Aktivitet utanför scoutgården: 

• Vid aktivitet utanför scoutgården är det extra viktigt att vi vet exakt vilka scouter som följer 

med (inte bara antal utan vilka). 

• Sätt ett anslag på ledaringången som innehåller: 

o Vilken avdelning och dag det gäller 

o Vart ni är 

o När ni väntas komma tillbaka 

o Telefonnummer till medföljande ledare 

Transporter 
När scouter färdas i privatbilar skall: 

• Det antecknas vilka scouter som färdas i vilken bil. 

• Skriva upp namn på föraren 

• Skriva upp mobiltelefonnummer till förare eller annan som färdas i bilen. 

• Föraren av varje bil skall informeras om: 

o Vart vi ska 

o Vilken väg vi förväntas ta 

o Kontaktinformation till scoutledare som har information om vart vi ska och som kan 
assistera om något händer. 

Checklista vid arrangemang 
Checklistan är dokumentet ”Checklista arrangemang” [RD3].  

Genom att använda checklistan och mall- och mappstrukturen för en 

säkerhetspärm som finns här https://landvetter.scout.se/dokument/security/ så 

beaktas kraven i detta dokument.  

Arrangemang där Landvetter Scoutkår deltar 
Vad är ett arrangemang 
Som arrangemang räknas verksamhet med scouter som inte är ordinarie avdelningsmöte eller 

avdelningsmöte som är förlagt utanför Landvetter.   

https://landvetter.scout.se/dokument/security/
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Arrangemangets säkerhetsansvarige 
Vid alla arrangemang skall arrangerande ledare utse en säkerhetsansvarig för arrangemanget. 

Säkerhetsansvariges uppgifter: 

• Använda mallen Checklista arrangemang och avgöra vad däri som ska göras/följas. Mallen 

finns här https://landvetter.scout.se/dokument/security/  

• Utse en kontaktperson på hemmaplan och hålla denne informerad och uppdaterad under 

arrangemanget, t.ex. förändringar av deltagare (se nedan) 

• Meddela kårordförande och vice kårordförande under planeringen av arrangemanget 

o Var arrangemanget är 

o Under vilka tider det pågår 

o Vem som är kontaktperson 

• Se till att instruktionerna i det här dokumentet samt ”Säker scout” [RD1] följs. 

• Vid behov, kontakta berörd räddningstjänst och meddela att övernattning sker i lokal där man 

normalt inte övernattar, se stycket om ”Anmälan till räddningstjänst vid övernattning i lokal”. 

Kontaktperson 
Innan varje arrangemang skall en kontaktperson utses. Kontaktpersonens uppgift är att vara tillhands 
om något skulle hända, exempelvis genom att hjälpa till med transport av skadad scout, åka ut med 
saknad utrustning, etc. Kontaktpersonen behöver nödvändigtvis inte göra det själv utan skall se till att 
det blir gjort. 
Om en olycka inträffar skall kontaktpersonen sköta kontakten mellan ledare på plats och anhöriga. 
 
Kontaktpersonen skall: 

o Vara myndig. 
o Vara nåbar per telefon under hela arrangemanget (24h per dygn). 
o Veta vilka som är med på arrangemanget och se till att uppdatera detta vid behov under 

arrangemanget. 
o Veta hur anhöriga till deltagare och ledare kan kontaktas. 
o Veta om eventuell medicinering och allergier hos deltagarna (scouter och ledare). 
o Veta var deltagarna är och vilken rutt de väntas ta. 
o Ha karta och/eller vägbeskrivning till övernattningsplats. 
o Vara informerad om vilka som ingår i kårens krisgrupp och Scouternas stödgrupp samt hur de 

kan kontaktas. Se ”Handlingsplan vid kriser” [RD2]. 
 

Anmälan till räddningstjänst vid övernattning i lokal 
Meddela berörd räddningstjänst att övernattning sker i lokal som normalt inte används för 
övernattning.  
Räddningstjänsten Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, Tjörn, 
Stenungsund, Lilla Edet) har följande kontaktuppgifter: 031-335 26 00 (växel), http://www.rsgbg.se/, 
raddningstjansten@rsgbg.se (kontrollerat 2023-01-11). 
Formulär för övernattning finns på http://www.rsgbg.se/foretag--
organisation/blanketter/blankett-tillfallig-overnattning. 
Se till att du har adressen till stugan innan du kontaktar räddningstjänsten. 
 

http://www.rsgbg.se/
http://www.rsgbg.se/foretag--organisation/blanketter/blankett-tillfallig-overnattning
http://www.rsgbg.se/foretag--organisation/blanketter/blankett-tillfallig-overnattning
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Om olyckan är framme 
Ledaren/ledarna som är på olycksplatsen påbörjar den akuta räddningsinsatsen (första hjälpen, 
kontaktar SOS, ...). Därefter kontaktas kontaktpersonen och/eller kårens krisgrupp. 
 
Vid en större olycka/kris gäller ”Handlingsplan vid kriser” [RD2]. 

Efter arrangemanget 
Enligt GDPR så skall känsligt material förstöras när det inte behövs längre. 

 


