
 
 

Motion radiokommunikation Älvsjö scoutkår 
 
Bakgrund: 
Älvsjö scoutkår har i dagsläget över 600 medlemmar, detta ställer krav på effektiva 
ledningssystem och adekvat samband. Årligen genomförs flertalet arrangemang där större 
delen av våra medlemmar och ledare samlas, exempelvis under julmarknaden, sommarläger 
och kårgemensamma avslutningar. Ofta arbetar vi då i organisationsenheter efter avdelning, 
där avdelningarna har ansvar för en viss funktion eller roll. För att dessa mindre 
organisationsenheter skall kunna genomföra sin uppgift krävs samordning på kårnivå. Det är 
av vikt att individer ansvariga för övergripande arrangemangsorganisation och central 
samordning/ledning kan kommunicera snabbt och driftsäkert. Det kan röra sig om logistisk 
kommunikation i ett etableringsskede eller säkerhetsrelaterad information som behöver 
spridas simultant till ett mindre antal personer. 
 
Idag saknar kåren förmåga att genomföra denna typ av kommunikation på ett betryggande 
vis. I dagsläget används GSM-nätet i stor utsträckning, ibland lånas sambandsmateriel från 
kårmedlemmar eller extern part för att lösa samband under våra arrangemang. Dessa har 
varierande utformning, kvalitet, funktionalitet och räckvidd. Detta bidrar till ett system med 
relativt låg driftsäkerhet vilket inte bör accepteras i ett kritiskt system. Att ständigt förändra 
sambandsmiljön medför att användare av utrustningen ej har möjlighet att öva de specifika 
handgrepp som krävs. Det försvårar även planeringsarbetet att sambandslösningen saknar 
kontinuitet. Informationen går även helt oskyddad över dessa förbindelser och kan således 
höras av vem som helst vilket inte är optimalt för alla applikationsområden. 
 
Erfarenheten kring användandet av sambandsutrustning vid arrangemang i Älvsjö scoutkår är 
generellt god. Årligen används motsvarande lösningar inom julmarknadsgruppen. Behovet 
fanns även under sommarlägret Ad astra 2019 för kommunikation inom LÄKO och 
säkerhetsfunktionerna i kåren. Vid utvärdering har dock brister i lösningen framkommit som 
kan härledas till utrustningens varierande utformning och användarnas bristande kunskap. 
Bristande kunskap hos användarna är en direkt följd av att dessa inte haft möjlighet att öva 
innan genomförandet av lägret. 
 
 
 
 



 
 
Framtid: 
Införskaffandet av ett sambandssystem till kåren möjliggör att systemet kan brukas på 
arrangemang med kortare planeringshorisont än de kårgemensamma arrangemangen. 
Exempelvis vid hajker, utfärder och dylikt. Det ger en möjlighet att utbilda våra scouter i 
radioanvändning vilket ger verksamheten ytterligare en teknisk dimension, som vi idag 
saknar. 
 
 
 
Motionären föreslår stämman: 
 
Att uppdra åt kårstyrelsen att genomföra en behovsanalys samt kravspecificera de tekniska 
detaljerna i ett driftsäkert radiokommunikationssystem för Älvsjö scoutkår. 
 
Att kårstyrelsen med kravspecifikationen och behovsanalysen som grund skall ta in offerter 
eller på annat vis genomföra prisförfrågan på tekniska lösningar som klarar kraven och 
uppfyller de behov som framkommit. 
 
Att kårstyrelsen inom budgetramen för kommande verksamhetsår genomför inköp av detta 
system. 
 
Att en rutin för användande, utlåning, förvaring samt underhåll av utrustningen tas fram i 
samråd med berörda kårfunktioner och kårstyrelsen. 
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