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Mål och syfte 
Målet med denna krisplan är att förebygga tillbud, incidenter och kriser samt att 
hantera dessa som trots förebyggande åtgärder inträffar i samband med 
scoutaktiviteter. 
Då situationer uppkommer eller utvecklas till tillbud, incidenter och kriser som kåren 
inte kan hantera ska kåren vända sig till lämplig instans för extern hjälp. 
Riksorganisationen tillhandahåller hjälp till kåren i form av en kårkonsulent.  
 
Kårutvecklingskonsulent Sassa Orebring 
E-post: sassa.orebring@scouterna.se 
Telefon: 08-56843253 
 
Krisplanen träder i kraft från och med 2015-02-01 och uppdateras i augusti 2017. 
Ledare och scouter informeras om innehållet i handlingsplanen för tillbud, incidenter 
och kriser vid höstterminens start, senast sista september det aktuella året. 
 
Krisledning  

o Ytterst ansvarig är kårordförande, KO Cecilia Tugén, vilken ska vara väl insatt 
i kårens handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser och ytterst ansvarig för 
att den är uppdaterad, information om handlingsplanen sprids bland samtliga 
ledare, assistenter och scouter. Nivåanpassat efter scouters ålder. 

o 2 ledare aktiva i kåren, varav 1 ledare är avdelningsaktiv.  
─ Roger Fröberg ledare på avdelningen Ugglorna 
─ Vice kårordförande VKO Emma Lindahl 

o Hemmaledare utsedd av kåren inför aktuella större arrangemang till exempel 
hajk och läger. Utses inför varje tillfälle. 
 

Krisledningens mandat 
Avbryta arrangemang för samtliga eller enskilda deltagare vid uppkomna 
konflikter/olyckor/tillbud.  
 
Informationsspridning 
Information om kårens handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser ska förmedlas 
till samtliga medlemmar och deras vårdnadshavare, enligt följande. 
Ansvar för revideringen av handlingsplanen har krisledningen med kårordförande, 
KO, Cecilia Tugén och uppdatering av den sker minst en gång per år i samband med 
att den nya styrelsen tillträder sina poster, senast sista augusti innevarande år. 
Ledare, assistenter och samtliga kårfunktionärer informeras i samband med 
höstterminens start, senast sista september, av krisledningen då handlingsplanen för 
tillbud, incidenter och kriser har reviderats för året i fråga. 
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 Därefter ska ledare på avdelningarna informera samtliga medlemmar och deras 
vårdnadshavare om kårens aktuella handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser. 
 
Dessutom ansvarar krisledning tillsammans med webbansvarig för att en reviderad 
upplaga av handlingsplanen för tillbud, incidenter och kriser finns på kårens hemsida. 
 
Förebyggande av tillbud, incidenter och kriser 
Samtliga ledare, assistenter och kårfunktionärer ska gå webbkursen Trygga möten 
(http://tm.tryggamoten.se/) och meddela styrelsen då detta är gjort genom att skicka 
kursintyget till VKO Emma Lindahl 

 
För att förebygga tillbud, incidenter och kriser finns följande riskbedömningstabell 
som hjälpmedel. När en aktivitet planeras ska en riskbedömning göras. Genom att 
uppskatta sannolikhet för skada och uppskatta eventuell skadas allvar kan tabellen 
hjälpa till att få fram ett ”riskvärde”. Gör ledarteamet bedömningen att risken för 
skada och skadans allvar är stor ska aktiviteten omvärderas och/eller omplaneras. 
 

 
Genom att uppdatera Hälsokort varje läsår (helst varje termin) får ledarna information 
om eventuella allergier/sjukdomar/funktionshinder scouterna har, Särskilda hälsokort 
inför arrangemang som läger ifylls för varje tillfälle scouten deltar. Efter avslutat 
läsår/arrangemang ansvarar scoutens ledare för att hälsokortet förstörs. Ledare och 
vårdnadshavare som deltar i aktiviteter ska också fylla i hälsokort. Mall till kårens  
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Alla ledare och scouter i kåren ska få nivåanpassad utbildning i L-ABC. L-ABC 
betyder Läge, Andning, Blödning och Chock och beskriver i vilken ordning 
räddningsinsatser vid en olycksplats ska göras. 
 
Beräkna antalet ledare utifrån scoutavdelningens storlek, det måste finnas utrymme 
för att en ledare kan åka med eventuellt skadad scout till sjukhus och att det finns 
tillräckliga ledarresurser för resten av avdelningen. Antalet ledare beror på scouters 
ålder. Minsta antal ledare blir därför alltid två! 
 
För att scouter och ledare ska befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle ska tydliga 
instruktioner för avlämning och upphämtning vid avdelningsmöten och andra 
arrangemang ges. Ledarteamet på respektive avdelning anpassar instruktionerna till 
scouternas ålder, och ansvarar för att vårdnadshavarna får tydlig information om 
detta. 
 
Ett exempel på förebyggande åtgärder för att scouter ska vara på rätt plats vid rätt 
tillfälle, är att scouter och ledare inte går längre bort än att de kan se varandra. 
Undantag från ovan regel kan vara toalettbesök på sommarens läger, då scouterna 
går två och två efter att ha informerat en ledare. Scouternas ledare har mandat från 
kårstyrelsen att avgöra från avdelning till avdelning vilka regler som gäller för de egna 
scouterna, vad gäller scouternas områdesnärvaro. Om en scout ändå försvinner så 
informeras hela ledarteamet och därefter kontaktas krisledningen.  
 
Vid incidenter 
Kontakta i första hand KO Cecilia Tugén alternativt VKO Emma Lindahl vid tillbud, 
incidenter och kris, denne vidarebefordrar information till krisledning/styrelse. 
Observera att tid för uppföljning avtalas med informatören vid första kontakten. 
 
Sjukdom/Skada 

Vid små skador tar närvarande ledare hand om skadan. Sjukvårdskunnig i gruppen 
avgör om mer vård behövs - sjukhus etc. Vid osäkerhet ring Sjukvårdsupplysningen 
telefonnummer 1177. Vid uppenbar, allvarlig skada ring 112. 
 
Olyckstillbud fysiskt 

Fallbeskrivning, sårskada: 

Scout skär sig på Vässarö läger då denne skär lök. Såret sträcker sig över en hel led 
på pekfingret och en flik av huden är lös, det blöder ymnigt. En ledare blir mycket 
orolig och skriker högt att fingret är avskuret! Flera ledare kommer till undsättning och 
tar hand om både scouten och ledaren.  
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Scoutens finger och hand hålls ovanför hjärtat för att minska blodflödet och för att 
scouten ska avledas från såret med en betydelsefull uppgift, att hålla den skadade 
handen högt med hjälp av den friska. Ledaren får särskild omsorg för att lugna ner 
sig och inte riskera att hamna i chock. Scouten omhändertas av andra ledare och 
Vässarös sjukstuga rings och rådfrågas. Sjukstugan vill titta på såret, så scouten 
bärs upp i famnen till väntande sjuksköterska och läkare vilka befann sig på ön. Efter 
läkarens omsorgsfulla översyn tejpas såret, och scouten kan återvända till sin by. 
Medföljande ledare och kårens lägeransvariga ringer en av scoutens 
vårdnadshavare. 
 
Fallbeskrivning, båt 

En segelkunnig ledare seglar jolle med två små scouter. En kastby i kombination 
med svallvågor från passerande skärgårdsbåt gör att jollen välter, kapsejsar. Då det 
var maj månad var vattnet endast 8 grader varmt, vilket gjorde det ytterst angeläget 
att få upp alla scouter ur vattnet. Vid sjöaktiviteter ska det alltid finnas följebåt med 
ledare som kan hjälpa till vid liknande incidenter. Då det här var små scouter kräver 
situationen extra uppmärksamhet från ledare runt scouterna då kylan och incidenten i 
kombination kan leda till chock. Bägge scouterna omhändertogs noga och bäddades 
ner med torra kläder i sovsäckar och två ledare hade ständig överblick över 
situationen efteråt. Lugn, ro och samtal om vad som hänt gjorde att scouterna 
återhämtade sig relativt snabbt efter tillbudet. Ledaren som var med i båten tillåts av 
kårordföranden att ringa vårdnadshavarna och meddela vad som hänt. 
 
Olyckstillbud psykiskt 

Samma gäller som för fysiskt tillbud. Närvarande ledare får i första hand hantera det, 
och får avgöra om kontakt med familj eller annan instans krävs. 
 
Övergrepp 

Handlingsplan för övergrepp finns bifogad detta dokument under separat rubrik. 
 
Ibland kan våld eller hot om våld förekomma i scouterna. Vid våld eller hot om våld 
ska krisledningen kontaktas utan fördröjning. Krisledningen får då i uppgift att 
bestämma från fall till fall hur detta skall hanteras. Oavsett grad av våld eller hot om 
våld kontaktas vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år och avstängning 
diskuteras i styrelsen, med hjälp utav krisledningen. 
 
Om det framkommer att en scout inte mår bra, det kan handla om föräldrar som på 
grund av psykisk ohälsa, föräldrar/scouter som har missbruksproblem eller scouter 
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som utsätts för våld i hemmet, ska krisledningen kontaktas av den person/ledare som 
fått informationen, för vidare åtgärder. 
 
Vid sexuella övergrepp eller sexuella närmanden ska krisledningen kontaktas utan 
fördröjning, se bifogad handlingsplan för övergrepp. 
 
Scoutledare har ingen anmälningsplikt – måste inte göra anmälan till socialtjänsten – 
men kåren ser helst att ledaren som fått förstahandsinformationen tillsammans med 
ordförande gör en orosanmälan till socialtjänsten i den stadsdel/kommun där scouten 
är skriven.  
 
Socialtjänsten Enskede-Årsta-Vantör telefon mottagningsenheten: 08-508 14 370 
 
Vid akut händelse efter kontorstid kontaktas Socialjouren telefon: 08-508 400 00 
 
Riksorganisationen Scouterna tillhandahåller krishantering för scouternas 
medlemmar, både enskilt och i grupp. Om du är osäker på vem du ska kontakta kan 
du alltid ringa riksorganisationen Scouternas journummer 08-568 432 22. 
 
Brand 

Vid mindre bränder försöker närvarande att själva släcka branden. Brandfiltar och 
brandsläckare används om det finns tillgängligt, dessa finns tydligt markerade i 
lokalen och i Kåken. Märker man att branden utvecklas och sprider sig ringer man på 
en gång 112. 
 
Dödsfall 

Information om dödsfallet skall komma ifrån krisledningen. 
Gällande minnesstund eller begravning tar man ställning till det från fall till fall 
beroende på omständigheter. Ledare och krisledningen avgör detta i nära kontakt 
med anhöriga. Samma regler gäller oavsett ålder eller position. 

 

Fallbeskrivning dödsfall 

Kårordförande dör plötsligt och oväntat endast 50 år gammal. Vice kårordförande 
och nära vän till familjen får besked om det inträffade och en telefonkedja i kåren 
meddelar alla ledare. Familjen och styrelsen kommer överens om att en minnesstund 
ska hållas för KO i scoutlokalen ca 14 dagar efter dödsfallet, alla scouter bjuds in att 
delta och några ledare väljer att säga några ord om KO. Familjen förklarar och 
beskriver vad som skett, vilket gör att samtliga närvarande får samma och korrekt 
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information om händelsen. Kåren serverade kaffe och saft och de närvarande fick 
möjlighet att prata med varandra och med familjen – mamma och lillebror. 
Till begravningen anordnade kåren en fanborg för att hedra minnet av KO, många 
ledare och även scouter närvarade vid begravningen och minnesstunden efteråt. 
Familjen önskade att deltagare skulle skänka pengar till Vässarös verksamhet i 
stället för blommor, vilket resulterade i en ny bastubrygga på ön. 
 
Yttre händelser i samhället 

Om det sker större händelser i samhället som är utanför vår organisation exempelvis 
naturkatastrofer eller krig, så ska föreningens dagliga verksamhet pågå i så normal 
omfattning det är möjligt. Detta för att behålla de vardagliga rutinerna för 
medlemmarna. 
 
Varumärkesskada  

Exempel på varumärkesskada: Kassör försvinner med pengarna 
För att förhindra att Bandhagens scoutkårs bankmedel utnyttjas av enskild medlem 
eller kassör har föreningen beslutat att samtliga bankärenden sker med 
godkännande av kassör och kårordförande i förening. 
Aktiviteter där kåren arrangerar event och där kontanthantering sker ska pengarna 
räknas av två medlemmar tillsammans, helst samma dag men senast dagen efter 
aktiviteten, samt meddela resultatet till kårens kassör och styrelse. 
 
Utvärdering efter tillbud, incidenter och kriser 
Efter det att kåren eller kårens medlemmar varit med om tillbud, incidenter och kriser 
ska krisledningen planera för en utvärdering av det som inträffat och hur krisledning, 
inblandade medlemmar och kåren hanterat den uppkomna situationen.  

Tidpunkt, plats och vilka som ska delta vid utvärdering är krisledningens ansvar och 
de har också ansvar för att eventuella brister i samband med tillbud, incidenter och 
kriser utvärderas och dokumenteras för att förebygga att eventuella misstag görs 
igen. 
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Kontaktlista Bandhagens krisledning och Scouterna 
Krisledning Bandhagens scoutkår 2017 

Kårordförande, KO  
Cecilia Tugén 
E-post: ordforande@bandhagensscoutkar.se 
Mobil: 0709-586963 
 
Vice kårordförande, VKO 
Emma Lindahl 
E-post: viceordforande@bandhagensscoutkar.se 
Mobil: 0706-970810 
 
Ledare på Ugglorna 
Roger Fröberg 
E-post: roger.froberg@bandhagensscoutkar.se 
 
Stockholms scoutdistrikt och riksorganisationen Scouterna 

Distriktsordförande Stockholms scoutdistrikt 
Johanna Arnoldsson och Jonas Brunemalm 
ordforande@scoutkansliet.se 
 
Vikarierande regional utvecklingschef 
Joel Midemalm 
E-post: joel.midemalm@scouterna.se 
Telefon: 08-555 065 11 
Mobil: 072-079 13 10 
 
Kårutvecklingskonsulent  
Sassa Orebring 
E-post: sassa.orebring@scouterna.se 
Telefon 08-56843253 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande i styrelsen riksorganisationen Scouterna  
Britta Burreau 9 

 

mailto:sassa.orebring@scouterna.se


E-post: britta.burreau@scouterna.se 
 
Ordförande i styrelsen riksorganisationen Scouterna  
Gustaf Haag 
E-post: gustaf.haag@scouterna.se 
 
Generalsekreterare i riksorganisationen 
Katarina Hedberg, 
E-post: katarina.hedberg@scouterna.se 
Telefon: 08 568 432 00  
 
Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du alltid ringa  
Riksorganisationen Scouternas journummer 08 568 432 22.  
Larmnummer: 112 
Polisen, inte akut: 114 14 
Stockholms Brandförsvar, vid eldning: 08 - 4548700 
BUP Globen: 08 514 26 50 
Socialtjänsten Årsta Enskede Vantör mottagningsenheten: 08 508 14 370 
Socialjouren: 08 508 400 00 
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Bilaga Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och 
ungdomar. 
 
För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och 
gynnsamma förhållanden är det av största vikt att vuxna i barnens omgivning 
reagerar på barnens signaler och/eller berättelser.  
 
Om du har misstankar om att ett barn eller ung person i verksamheten befinner 
sig i en utsatt situation och far illa: 
Samtala med ordföranden och/eller en ledarkamrat du kan lita på, om vad som väckt 
dina misstankar. Håll alltid ordföranden informerad. Tveka aldrig att rådgöra med 
yrkeskunniga på orten, till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin samt 
BRIS (vuxentelefon 077-150 50 50). 
 
Tänk på barnets och föräldrarnas integritet och undvik ryktesspridning! 
Kom ihåg att under alla förhållanden är barnets säkerhet av yttersta vikt och går före 
alla andra hänsyn. 
 
Gör tillsammans med ordförande/ledarkamrat en sammanfattning av vad du har 
observerat eller hört. Kom ihåg att barn kan utsättas för övergrepp i alla 
samhällskretsar. Utgå aldrig från att populära eller respekterade personer inte skulle 
kunna utsätta barn för övergrepp. 
 
Vid misstanke om att ett barn far illa, ställ inga ledande frågor till barnet. Det kan 
senare innebära att uppgifterna får ett lågt bevisvärde vid en rättslig prövning. Lyssna 
uppmärksamt, lägg barnets egna ord på minnet och skriv ner det du fått veta efter 
samtalet. 
 
Om barnet själv berättar för dig om övergrepp han/hon utsatts eller fortlöpande 
utsätts för: Låt barnet få uttrycka alla sorters känslor och förhåll dig så neutral som 
möjligt. Fråga inte ut barnet på detaljer, det räcker för dig att få veta att något kan ha 
skett. Ge aldrig löften om tystnad, eftersom du inte vet vad barnet kommer att 
berätta för dig. Förklara att du kommer att vidarebefordra informationen till människor 
som kan hjälpa till. 
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Skriv omedelbart ner följande: 
● Vad du sett och fått berättat för dig, använd barnets egna ord. 
● Hur du agerat. 
● Signera och datera. 
● Dina anteckningar kan vara av betydelse för den sociala utredningen och 

eventuell rättslig process. 
Samtala med ordföranden och/eller en ledarkamrat du kan lita på om det du fått 
kännedom om.  

● Håll alltid ordföranden informerad.  
● Tveka aldrig att rådgöra med yrkeskunniga på orten, till exempel 

socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin samt BRIS (vuxentelefon 077-150 
50 50). 

● Tänk på barnets och föräldrarnas integritet och undvik ryktesspridning! 
● Kåren Anmäl alltid misstanke om övergrepp mot barn till socialtjänsten i 

kommunen. 
 

Följande åtgärder bör vidtas i situationer där anmälan ska göras: 
Rapportera snarast det misstänkta övergreppet till socialtjänsten i kommunen. 
Vid anmälan till socialtjänsten om misstanke om övergrepp ska föräldrarna 
informeras. Grundregeln bör dock vara att du inte informerar föräldrarna om 
anmälan, vid misstanke om att det är föräldrarna eller annan nära anhörig som 
utsätter barnet. Överlåt det till socialförvaltningen så att du inte riskerar att skada 
socialförvaltningens eller polisens utredning genom att den misstänkte 
gärningsmannen får möjlighet att förbereda sig eller påverka barnet inför en kontakt 
från socialförvaltningen eller polisen. 
Det är bra om ordföranden och den ledare som fått misstanken om att ett barn 
befinner sig i en utsatt situation eller fått berättat för sig om övergrepp gemensamt 
står för den anmälan som görs, för att undvika att en enskild ledare ensam har 
ansvar för situationen. 
 
Texten är kopierad från webbkursen Trygga möten 2015-01-21 
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