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Mål och syfte 

 

Syftet med denna krisplan är att förtydliga hur uppkomna situationer i scoutverksamheten 
ska hanteras och för att förebygga att tillbud, incidenter och kriser i möjligaste mån. Så snart 
tillbud, incidenter och kriser uppstår som kåren inte kan hantera på egen hand ska kåren 
vända sig till lämplig och utpekad instans för extern hjälp.  

Krisplanen träder ikraft efter godkännande på ordinariekårstämma den 6 juni 2021. Alla 
aktiva funktionärer och ledare i kåren skall inför varje nytt verksamhetsår tillgodogöra sig 
innehållet i krisplanen. Att så sker skall säkerställas av Kårordförande och är ett ansvar som 
inte kan delegeras till annan. 

 

Begreppskatalog och definitioner 

 

Definitionen för en kris som används av Scouternas riksorganisation är: 

”En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet och 
vårt varumärke”.  

 

Ur ett psykologiskt perspektiv är definitionen för kris som följer:  

”Din psykiska situation efter en yttre händelse som är av det slaget eller graden att din 
fysiska existens, sociala identitet, trygghet eller grundläggande tillfredsställelse och 
möjligheter i tillvaron hotas”. 

 

Incident/tillbud definieras som en: ”oförutsedd, hotande händelse som lätt kunnat utveckla 
sig till en olycka”. 

 

 

Skillnaden mellan krisledning och praktiskt ansvarig på plats 

 

Krisledningen är den grupp som organiserar upp hanteringen av krisen. Detta bör inte vara 
samma personer som den grupp som har ansvar för det praktiska och handgripliga 
genomförandet av en aktivitet. De som har det praktiska ansvaret är typiskt sett 
ledargruppen för scoutgruppen, som är de som arrangerar och håller i den aktivitet som 
genomförs. Vid händelse av en incident eller kris, skall denna grupp fokusera på det 
praktiska hanterandet på platsen, scouternas välmående och handgripliga insatser på plats. 
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Krisledningen tar vid och hanterar efterverkningar och administration kring den uppkomna 
situationen, ofta parallellt med att ledargruppen aktivt hanterar situationen på plats. 
Krisledningens uppgift går främst ut på att fatta beslut, leta fram information och 
hanterandet av situationen på ett mer administrativt plan.  

 

 

Krisledningens primära uppgifter 

 

- Att fördela och prioritera uppgifter 

- Att fördela tillgängliga resurser 

- Samla in och vidarebefordra information 

 

Krisledningens arbetsfördelning 

 

- Ordförande – den som har ytterst ansvar och som primärt skall leda och fördela 
arbetet. Har mandat att fatta slutligt beslut för det fall man i krisgruppen är 
oförmögen att fatta beslut i kritisk fråga.  

- Informatör – ansvar att kommunicera utåt och att inhämta information. Har också 
ansvar att kontakta anhöriga och vårdnadshavare.  

- Sekreterare – ansvarar för att dokumentera de beslut som krisledningen fattar, så 
detaljerat som möjligt.  

▪ När skedde X?  
▪ Vad hände?  
▪ Vad gjorde ni sen?  
▪ När då?  
▪ Vilka beslut fattades?  
▪ När då?  

Krisgruppen ansvarar också för att informera Scouterna centralt, för att söka stöd ur 
riksorganisationen osv.   
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Krisledning i Hedvig Eleonora Scoutkår  

 

- Ytterst ansvarig är Kårordförande* vilken skall vara väl insatt i kårens ”Handlingsplan 
för tillbud, incidenter och kriser i verksamheten hos Hedvig Eleonora Scoutkår” 
(härefter ”krisplan”), och är också ytterst ansvarig för att den hålls uppdaterad, att 
informationen sprids till samtliga ledare, funktionärer i samband med nytt 
verksamhetsår.  

- Två ledare/funktionärer i kåren, varav minst en skall vara aktiv i 
avdelningsverksamheten. 

▪ Vice kårordförande ** 
▪ Annan utpekad ledare/funktionär, utsedd av medlemmarna på ordinarie 

kårstämma 
▪ ”Hemmaledare” utsedd av kåren inför större arrangemang så som läger, 

övernattningar, hajker. Denna person utpekas inför varje enskilt tillfälle. 
Kårordförande skall informeras om vem som utpekas som ansvarig. 

* För verksamhetsår 2021/2022 är detta XXXX 
** För verksamhetsår 2021/2022 är detta XXXX 

 

Krisledningens mandat och tillgänglighet 

 

Krisledningen har mandat att avbryta arrangemang eller aktivitet för samtliga eller enskilda 
deltagare vid uppkomna situationer / konflikter / tillbud / olyckor. Krisledningen förväntas 
vara anträffbar i samband med planerad ordinarie verksamhet i kåren, ”hemmaledare” skall 
vara anträffbar dygnet runt under genomförandet av aktuell utpekad aktivitet.  

 

 

Informationsspridning 

 

Information om kårens krisplan skall förmedlas till alla medlemmar och vårdnadshavare 
enligt nedan: 

- Ansvar för revidering av krisplanen åligger Kårordförande och skall uppdateras inför 
kårstyrelsens första formella styrelsemöte inför höstterminen (således inte på det 
konstituerande styrelsemötet).  

- Revidering/ uppdatering skall ske mins en gång årligen i samband med att den nya 
styrelsen tillträder sina poster.  
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- Ledare och funktionärer informeras i samband med höstterminens start i samband 
med att revision av krisplanen har genomförts för innevarande verksamhetsår.  

- Ansvarig ledare på varje avdelning informerar härefter avdelningens samtliga 
medlemmar och vårdnadshavare om kårens aktuella krisplan. Vårdnadshavare får ta 
del av krisplanen i sin helhet, medan scouterna skall informeras på sätt anpassat 
efter deras åldersgrupp. Syftet är att scouterna ska förstå att det finns en krisplan, 
vem de ska vända sig till och vad de har för ansvar i händelse av tillbud, incident eller 
kris.  

- För det fall nya medlemmar tillkommer efter att ordinarie informationstillfälle på 
höstterminen har passerat, skall vårdnadshavare och scouter informeras separat.  

- Krisledningen tillsammans med webbansvarig, ansvarar för att en reviderar version 
av krisplanen finns tillgänglig på kårens hemsida samt i kårens Teams i  ”Hedvig 
Eleonora Scoutkår” under kategorin ”KRISPLAN”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/_#/files/Allm%C3%A4nt?threadId=19%3A862c1ffe3b824151b50724bd6b26f6d7%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Krisplan&rootfolder=%252Fsites%252FHedvigEleonoraScoutkr%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FKrisplan
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Förebyggande av tillbud, incidenter och kriser 

 

Obligatorisk utbildning – ”Trygga möten” 

 

Samtliga ledare och aktiva funktionärer i kåren skall gå webbkursen Trygga möten, minst 
vart tredje år. Detta registreras per automatik på medlemsprofilen i Scoutnet, men 
genomförd kurs skall kommuniceras till Kårutbildaren* då man blivit godkänd. Kårutbildaren 
har ansvar för att påminna de som närmar sig datum för förnyelse av kurs.  

* För verksamhetsåret 2021/2022 är detta XXXX 

 

L-ABC 

 

Alla ledare, funktionärer och scouter i verksamheten skall få nivåanpassad utbildning i L-ABC. 
L-ABC står för (Livsfarligt) Läge, Andning, Blödning, Chock och beskriver i vilken ordning man 
sätter in räddningsinsatser vid en olycksplats.  

 

Riskbedömningar  
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För att förebygga tillbud, incidenter och kriser finns en riskbedömningstabell att ta hjälp av i 
sitt planerande av aktiviteter. Det skall göras en riskbedömning i samband med planering. 
Genom att göra en uppskattning av sannolikheten för att en skada inträffar och att 
uppskatta graden av allvarlighet i den eventuella skadan, hjälper tabellen dig att få fram ett 
”riskvärde”. Gör ledarteamet bedömningen att risken för skada är stor, och att skadans 
allvar är stor ska aktiviteten omplaneras, omvärderas eller tas ur planeringen. Använd sunt 

förnuft i planeringen och se till att 
riskbedöma aktiviteter och delmoment 
utifrån scouternas färdigheter, 
kunskapsnivå och er egen kapacitet att 
hantera eventuella händelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsokort 

 

Genom att uppdatera hälsokort varje år, eller ännu hellre varje termin, får ledarteamet 
information om eventuella allergier/sjukdomar/funktionshinder scouterna har. Särskilda 
hälsokort inför större arrangemang som läger, fylls i för varje tillfälle scouten deltar. Efter 
avslutat verksamhetsår/arrangemang ansvarar avdelningsledaren för att hälsokortet 
förstörs. Ledare, funktionärer och vårdnadshavare som deltar i aktiviteter skall också ha 
uppdaterade hälsokort. Mall för kårens hälsokort för scouter respektive ledare/funktionärer 
finns att hitta på kårens ”Teams” i Microsoft 365 – Teamet heter ”Hedvig Eleonora Scoutkår 
och mallen finns i foldern ”HÄLSOKORT”. 

 

Ledarkapacitet 

 

Beräkna antalet ledare/funktionärer för varje enskild aktivitet utifrån scoutavdelningens 
storlek. Det måste finnas resurser nog att en ledare åker med en eventuellt skadad scout till 
sjukhus och att det finns tillräckliga resurser att ta hand om resten av avdelningen. Antalet 

https://teams.microsoft.com/_#/files/Allm%C3%A4nt?threadId=19%3A862c1ffe3b824151b50724bd6b26f6d7%40thread.tacv2&ctx=channel&context=H%25C3%25A4lsokort&rootfolder=%252Fsites%252FHedvigEleonoraScoutkr%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FH%25C3%25A4lsokort
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ledare beror på scouternas ålder, det krävs i regel fler ledare ju yngre scouterna är. Minsta 
antal ledare för att genomföra en aktivitet i scoutverksamheten är alltså alltid två. 

För att säkerställa att scouter och ledare är vid rätt plats vid rätt tillfälle, krävs tydlighet 
instruktioner kring avlämning och upphämtning vid avdelningsmöten och andra 
arrangemang. Ledarteamet ansvarar för den interna kommunikationen på avdelningen, att 
informationen anpassas efter scouternas åldersgrupp och ansvarar för att föräldrarna har 
fått tydlig information och kontaktuppgifter för det fall det ändå blivit tokigt i 
kommunikationen.  

 

Att hålla ihop 

 

En tumregel för att se till att ledarkapaciteten möter gruppens behov, är att scouter och 
ledare inte går längre ifrån varandra än att de kan se varandra. Detta gäller framför allt då 
man har aktiviteter utanför scoutlokalen och rör sig i obekant miljö.  

Undantag från denna regel brukar typiskt sett vara vid toalettbesök på lägerverksamhet. 
Regeln är då att man inte avviker från avdelningen ensam och utan att informera sin ledare. 
Scouterna kan således gå på toaletten två och två efter att ha informerat och fått tillstånd av 
en ledare. Scoutledarna för aktuell avdelning har mandat från kårstyrelsen att avgöra vilka 
regler som gäller för områdesnärvaro på den egna avdelningen och för given aktivitet. Om 
en scout trots detta försvinner informeras hela ledarteamet och därefter kontaktas 
krisledningen.  

 

 

Vid incidenter 

 

Kontakta i första hand Kårordförande alternativt vice kårordförande vid tillbud/incidenter 
eller kris. Denne vidarebefordrar informationen till övriga i krisledningen och kårstyrelsen. 
Vid första kontakt skall tid för uppföljningssamtal bokas för att följa upp på den aktuella 
händelsen. 

 

Sjukdom/skada 

 

Vid små skador tar närvarande ledare hand om skadan. Sjukvårdskunnig i gruppen ansvarar 
för att avgöra ifall mer vård behövs i form av uppföljning på sjukhus etc. Vid osäkerhet kring 
läget, kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Vid uppenbar, allvarlig 
skada ring 112. Krisledningen skall kontaktas för vetskap.  
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Olyckstillbud, fysisk 

 

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. 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 

 

Här gäller i princip samma sak som vid fysiska tillbud. Ansvariga ledare på plats hanterar den 
direkta situationen, likväl får de avgöra om vidare vård behövs samt om kontakt med 
vårdnadshavare eller annan krävs i sammanhanget. Krisledningen skall kontaktas för 
vetskap. 

  

Övergrepp 
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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 från fall till fall 
bestämma 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 av 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 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 – man måste således 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 Östermalm telefon familjeenhetens jourtelefon:  08-508 100 00 

Vid akut händelse efter kontorstid kontaktas Socialjouren telefon: 08-508 400 00  

Mer information om orosanmälan samt sökning för att hitta rätt område baserat på 
scoutens hemvist, kan du göra på socialtjänstens hemsida: 
https://socialtstod.stockholm/familj-och-barn/barn-som-far-illa-orosanmalan/ 

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 

https://socialtstod.stockholm/familj-och-barn/barn-som-far-illa-orosanmalan/
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Vid mindre bränder försöker närvarande att själva släcka branden. Brandfiltar och 
brandsläckare används om det finns tillgängligt, dessa finns tydligt markerade i lokalen och 
på Påta. Märker man att branden utvecklas och sprider sig ringer man på en gång 112.  

Vid eldning och aktiviteter som innefattar moment eld skall släckutrustning finnas med vid 
övningen, liksom brandfilt och första förband.  

Stockholms Brandförsvar, vid eldning: 08 - 4548700 

 

Dödsfall 

I händelse av dödsfall i verksamheten eller av berörd person i kårens närhet, skall 
information om dödsfallet 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 i /relation till kåren.  

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 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. 
Styrelsen har det yttersta ansvaret för kårens verksamhet och är de som har mandat att fatta 
beslut om huruvida den ordinarie verksamheten, med hänsyn till omständigheterna, skall 
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anpassas. Scoutkåren har att respektera och följa myndigheters riktlinjer, restriktioner och 
rekommendation för det fall sådana utlyses på grund av rådande yttre händelser i samhället.  

 

Varumärkesskada 

Exempel på varumärkesskada: Kassör försvinner med pengarna 

 
För att förhindra att Hedvig Eleonora Scoutkårss bankmedel utnyttjas av enskild medlem 
eller kassör har föreningen beslutat att samtliga bankärenden sker med godkännande av 
kassör och kårordförande i förening. Mandat att hantera löpande räkenskaper etc. delegeras 
i och med konstituerande styrelsemöte och för varje verksamhetsårs rådande 
delegationsordning.  
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.  

 

Kontaktlista Hedvig Eleonora Scoutkårs krisledning och Scouterna 

 

Krisledning Hedvig Eleonora Scoutkår 2021/2022 (nedan exempel från 20/21) 

Kårordförande, KO 
Andrea Nylin 
E-post: andrea.nylin@hescout.se  Mobil: 073-403 95 33 

Vice kårordförande, vKO 
Anna-Maria Hjorth 
E-post: anna-maria.hjorth@hescout.se  Mobil: 070-777 00 46   

mailto:andrea.nylin@hescout.se
mailto:anna-maria.hjorth@hescout.se


 

15 
 

Annan utpekad ledare/funktionär 
Anna Barfod 
E-post: anna.barfod@hescout.se  Mobil: 073-324 27 25  

Hemmaledare vid varje aktivitet som innebär övernattning 

 

 

Stockholms Scoutdistrikt och riksorganisationen Scouterna 
 
Distriktsordförande Stockholms scoutdistrikt  

Niclas Barkåker och Fredrik Berg 

E-post: ordforande@scoutkansliet.se  

Telefonnummer Niclas: 076-206 06 66 

 

Regional utvecklingschef: Måns Rangmar  

E-post: mans.rangmar@scouterna.se  

Mobil: 076-623 25 06  

 

Kårutvecklingskonsulent 

Emma Berggren 

E-post: emma.berggren@scouterna.se  

Mobil: 073-736 43 98 

 

 

Ordförande i styrelsen riksorganisationen Scouterna  

Ida Texell 

E-post: ida.texell@scouterna.se  

 

Viktor Lundqvist 

E-post: viktor.lundqvist@scouterna.se  

mailto:anna.barfod@hescout.se
mailto:mans.rangmar@scouterna.se
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Generalsekreterare i riksorganisationen  

Anna-Karin Henning 

E-post: anna-karin.henning@scouterna.se  

Telefon: 08 - 555 06 561  

 
Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du alltid ringa  
 

Riksorganisationen Scouternas journummer 08 568 432 22.  

 

 

 

 

BILAGOR till denna krisplan 

 

1. Kontaktuppgifter övriga myndigheter som inte ingår i Scouternas organisation 

2. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 
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Bilaga 1) Kontaktuppgifter övriga myndigheter som inte ingår i Scouternas 

organisation 

 

Larmnummer: 112 
 

Polisen, inte akut: 114 14  

 

Stockholms Brandförsvar, vid eldning: 08 - 4548700 
 

BUP – en väg in: 07.45-16.00 08-514 524 50 

Gäller endast om inget pågående ärende hos BUP finns från tidigare.  
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BUP akuten: kvällar och helger 08 -616 69 00 

 
Socialtjänsten Östermalm mottagningsenheten: 08 - 508 100 00 

    08 - 508 103 10 

Socialjouren: 08 - 508 400 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 - 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 
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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.  

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  
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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  

 

 


