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Se även Säkerhets PM som är överliggande dokument. Denna checklista gäller främst arrangemang 
med övernattning men kan förstås användas vid kortare arrangemang. 
Säkerhetsansvarig avgör om krav är applicerbart eller ej. Om det inte behövs enligt krav skall 
motiv/förklaring dokumenteras i denna checklista även om det är uppenbart. 

Översiktlig info (exempel, tas bort om det inte behövs): 

Start 2017-06-03 kl 13 

Slut 2017-06-06 kl 14, därefter kåravslutning 

Övernattning Scoutstugan Ljungslätt 

 

Stuga tillhörande Stora Lundby Scoutkår i Gråbo, Ljungslättsvägen 125, 443 70 
Gråbo 

 Stugvärd XXXX 

Stugans koordinater (hämtas lätt på www.hitta.se): 

 WGS84 DD (LAT, LONG) 57.87712, 12.28341 

 WGS84 DMS (LAT, LONG) N 57° 52' 37.65", E 12° 17' 0.27" 

 WGS84 DDM (LAT, LONG) N 57° 52.6275', E 12° 17.0045' 

 RT90 6422409.16, 1291089.438 

 SWEREF99 TM 6418265.585, 338900.929 

  

Hämtning Scoutstugan Ljungslätt efter avprickning av Läko. 

  

Lägerkommitté (exempel, tas bort om det inte behövs): 

Lägeransvarig Någon Någonsson, 0701-020304, nagon.nagonsson@landvetterscout.se 

Lägeradministratör Någon1 Någonsson1, 0702-030405 nagon2.nagonsson2@landvetterscout.se 

Säkerhetsansvarig Någon2 Någonsson2, 0703-040506 nagon3.nagonsson3@landvetterscout.se 

  

Kontaktperson Någon3 Någonsson3, 0704-050607 nagon3.nagonsson3@landvetterscout.se 
 
Numrerad information (typ ” 08 Inbjudan och packlista”) i högra kolumnen i tabell nedan är 
namn på den flik = mapp som kårens förslag på säkerhetspärm har som kan hämtas här 
https://landvetter.scout.se/dokument/security/. Ändras flikar/mappar behöver den 
informationen även justeras i den högra kolumnen. 
 
 
 

VAD VEM CHECK VAR / HUR 

FÖRE UTFÄRD    

Planering       

Anmälningsavgifter och budget, info till 
styrelsen. Se Ekonomiskt PM i Kårhandboken 

  https://landvetter.scout.se/doku
ment/filer/  

Info om lägeransvarig, säkerhetsansvarig och 
kontaktperson till styrelsen 

   

Planering / program klart    

Riskbedömning – Är det en säker utfärd? Klarar 
alla av den? 

  03 Program 

http://www.hitta.se/
mailto:nagon.nagonsson@landvetterscout.se
mailto:nagon2.nagonsson2@landvetterscout.se
mailto:nagon3.nagonsson3@landvetterscout.se
mailto:nagon3.nagonsson3@landvetterscout.se
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetter.scout.se/dokument/filer/
https://landvetter.scout.se/dokument/filer/


 

Landvetter Scoutkår 

 
Scouterna 

 
Checklista arrangemang  

 fastställd 2023-01-14 2023-01-22 

 

Besöksadress Hemsida Org.nr Bankgiro Dokument 
Landvetter scoutkår http://www.landvetterscout.se 852000-3446 227-9008 Checklista_arrangemang.docx 

Scoutgården    

Gamla Härkeshultsvägen 2 Epost Swish Sida 2 av 4 
438 35  Landvetter info@landvetterscout.se 123 512 7501 Mall no: 2022-09-18 

 

VAD VEM CHECK VAR / HUR 

Information till föräldrarna      
Ge anhöriga nödvändig information och 
förutsättningar för arrangemanget 

  08 Inbjudan och packlista 

Har deltagarna rätt utrustning för utfärden? 
Packlista 

  08 Inbjudan och packlista 

Utdrag ur belastningsregistret, krav på 
medföljande vuxen över 18 år 

  https://landvetter.scout.se/doku
ment/security/ 

Medföljande anhörig ska ha gått Trygga Möten    

Rutiner och guider för anmälningar till läger 
och hajker 

  Länk till portalen 

Var arrangemanget i huvudsak äger rum.   08 Inbjudan och packlista 

Starttid och startplats   08 Inbjudan och packlista 

Sluttid och plats   08 Inbjudan och packlista 

Hur man får kontakt med ledare och scouter 
under arrangemanget 

  08 Inbjudan och packlista 

Dela ut och få in hälsodeklaration (fråga också 
om simkunskap om nödvändigt) för alla 
deltagare 

  08 Inbjudan och packlista 

Var ska barn lämnas efter utfärd. Hemma eller 
vid samlingsplats? 

  08 Inbjudan och packlista 

Säkerhet       

Deltagarlistor skall vara kompletta inkl. 
komplett hälsodeklaration inkl. alla vuxna 

  01 Deltagarlista 

Utrustning – skall vara i gott skick    

Sjukvårdslådan - skall vara komplett och 
medtagas 

   

Kommunikation. Om det händer en olycka, hur 
kontaktas SOS-112 och kontaktperson? 

   

Beakta om det är nödvändigt med nödbrev om 
scouternas på egen hand (utan ledare) t.ex. ska 
gå en längre sträcka 

  09 Nödbrev + Badsäkert 

Informera matansvarig om medicinering och 
allergier för alla som följer med (scouter och 
ledare) 

  01 Deltagarlista 

Avfärd. Sorterade deltagarlistor, instruktion om 
avfärd och vägbeskrivning till avfärdsansvariga 

  12 Chaufföruppgifter inför 
avfärd 

Skapa en säkerhetspärm som innehåller:    

Deltagarlistor skall vara kompletta inkl. 
komplett hälsodeklaration inkl. alla vuxna 

  01 Deltagarlista 

Försäkringsbevis   07 Säker scout + Försäkring 

Kontaktinformation till deltagarna, inkl. alla 
vuxna 

  01 Deltagarlista + 11 
Anmälningsblanketter och 
Hälsodeklarationer 

https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetterscout.sharepoint.com/SitePages/L%C3%A4ger%20och%20hajker/Rutiner%20och%20guider%20f%C3%B6r%20anm%C3%A4lningar%20till%20l%C3%A4ger%20och%20hajker.aspx
https://landvetterscout.sharepoint.com/SitePages/L%C3%A4ger%20och%20hajker/Rutiner%20och%20guider%20f%C3%B6r%20anm%C3%A4lningar%20till%20l%C3%A4ger%20och%20hajker.aspx
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VAD VEM CHECK VAR / HUR 

Senaste utgåvan av denna checklista   https://landvetter.scout.se/doku
ment/security/  

02 Checklista arrangemang 

Senaste utgåvan av Säkerhets PM   https://landvetter.scout.se/doku
ment/security/ 

05 Säkerhets PM 

Senaste utgåvan av Handlingsplan kriser   https://landvetter.scout.se/doku
ment/security/ 

06 Handlingsplan kriser 

Senaste utgåvan av Säker scout   https://www.scouterna.se/doku

ment/for-ledare/ och sök på 
”Säker scout”  
07 Säker scout + Försäkring 

Vid övernattning i stuga skall berörd 
räddningstjänst kontaktas för att meddelas att 
övernattning sker i lokal där man normal inte 
övernattar.  

  http://www.rsgbg.se/foretag--
organisation/blanketter/blankett
-tillfallig-overnattning/ 

Badsäkerhet, t.ex. separat (filtrerad) lista på 
icke simkunniga 

  09 Nödbrev + Badsäkert 

Kontaktperson    

Utse och informera kontaktperson 
Se info i Säkerhets PM 

  https://landvetter.scout.se/doku
ment/filer/ 

Alla medföljande ledare skall veta vem som är 
kontaktperson och hur denna kan kontaktas. 

   

Kontaktpersonen skall ha:       

Aktuella och kompletta deltagarlistor på alla 
som följer med (scouter och ledare). 

  01 Deltagarlista 

Ha kontaktinformation till alla som följer med 
(scouter och ledare), t.ex. deltagarlistor enligt 
ovan. 

  01 Deltagarlista  

Känna till medicinering och allergier för alla 
som följer med (scouter och ledare), t.ex. 
deltagarlistor enligt ovan. 

  01 Deltagarlista 

UNDER ARRANGEMANGET    

Vid samlingar skall deltagarlistorna 
kompletteras/uppdateras om uppgifter saknas. 
T.ex. närvaro. 

   

Informera kontaktperson att utfärden startat 
samt eventuell ändring av deltagarlistor. 

   

Ta foton på alla deltagarna så vi har aktuella 
bilder vid ett ev. försvinnande. Skickas även till 
kontaktperson 

   

Försiktighet, ta ej några onödiga risker.   03 Program 

Förvaring av brandfarliga vätskor och gasol 
samt behov av skyltning. 

   
 

https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://landvetter.scout.se/dokument/security/
https://www.scouterna.se/dokument/for-ledare/
https://www.scouterna.se/dokument/for-ledare/
http://www.rsgbg.se/foretag--organisation/blanketter/blankett-tillfallig-overnattning/
http://www.rsgbg.se/foretag--organisation/blanketter/blankett-tillfallig-overnattning/
http://www.rsgbg.se/foretag--organisation/blanketter/blankett-tillfallig-overnattning/
https://landvetter.scout.se/dokument/filer/
https://landvetter.scout.se/dokument/filer/
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VAD VEM CHECK VAR / HUR 

Alla ledare informeras om säkerhetspärmens 
innehåll och var den normalt står/finns 

   

Alla ledare veta var nödutrustning inkl. 
sjukvårdslåda finns. 

   

Bestämma återsamlingsplats där alla träffas i 
händelse av allvarlig kris. 

   

Eventuell patrullbok med patrulldeltagarlistor 
och scouternas (filtrerade) program 

   

Utse ansvarig (ledare/vuxen) att ansvara för 
diskvatten (risk brännskador) för varje måltid 

   

Vid övernattning i stuga skall:    

Alla ledare veta hur utrymning skall ske samt 
veta vilka handgrepp som krävs för att öppna 
nödutrymning. 

   

Kontrollera att brandvarnare fungerar    

Deltagarna skall informeras om:    

Var sjukvårdslådan finns.    

Var återsamlingsplatsen finns.    

Var nödutgångar finns samt hur de fungerar.    

Lägerplatsens gränser, var scouter får vara och 
inte får vara 

   

Var ev toaletter, handfat, dusch, diskplats finns    

Badkamrat, info, regler   09 Nödbrev + Badsäkert 

EFTER UTFÄRD       

Avrapportera till kontaktperson.   
 

Hur kommer scouterna hem efter det utfärden 
är slut (hämtas av föräldrar, går, …)? 

  08 Inbjudan och packlista 

Deltagarna ska ”checka ut” vid avfärd till en 
ansvarig ledare. Den ansvariga ledare ska pricka 
av att de har åkt och med vem. 

  12 Chaufföruppgifter inför 
avfärd 

Se till att säkerhetsutrustning (ex 
sjukvårdslådan) är tillbakalämnad och i fullgott 
skick. 

   

Makulera hälsodeklarationer och radera 
filer/listor med detta innehåll. 

   

Se också till att kontaktpersonen makulerar sina 
kopior. 

   

 


