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Krisplan för Göteborgs Scoutdistrikt 
 
Fastställd av distriktsstyrelsen 2021-07-04 

Allmänt om kris och beredskap i Göteborgs Scoutdistrikt 

I Göteborgs Scoutdistrikt styrs beredskaps- och krishantering i två delar: 

• Policy Beredskapsplan föreskriver hur arrangemang, grupper, råd, team skall arbeta 
med beredskap, förebygga och agera vid allvarlig händelse eller kris.  

• Krisplan (detta dokument) som beskriver hur risk för, eller pågående kris hanteras av 
distriktsstyrelsens utsedda krisledning (krisgrupp). Vid misstanke om kommande eller 
påbörjad kris skall distriktets krisledning kontaktas för vidare hantering enl. krisplanen.  

 
Distriktets beredskapsgrupp ersätts av krisledningen enl. detta dokument. 

Vad är en kris och krisplan? 

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

 
Målet med den här krisplanen är att hjälpa de funktionärer som finns i distriktets verksamhet att 
få kunskap om vad som behöver göras om en kris uppstår. Krisplanen är också en påminnelse 
om att ”tänka efter innan” och i största möjliga mån undvika kriser av olika slag genom de 
obligatoriska beredskapsplanerna. 

När krisplanen träder i kraft 

Vem som helst i verksamheten har rätt att larma för kris. Alla har även en skyldighet att larma för 
kris om man noterar misstanke om kommande eller påbörjad kris. Det gör man genom att ta 
kontakt med någon i distriktets krisledning och meddelar situationen.  Distriktets krisledning kan 
även nås på krisledning@gbgscout.se. 
 
Kontaktad krisledningsperson tar sedan kontakt med övriga i krisledningen som därefter gör en 
bedömning av läget och agerar därefter (se även agenda nedan).  
 
Samtliga händelser som kategoriseras som en kris ska dokumenteras. Dokumentationen syftar till 
att ge en korrekt bild av händelseförloppet vid en senare uppföljning, och ge förutsättningar för 
korrekta beslut även i stressade situationer.  

För vem gäller krisplanen? 

Krisplanen är till för alla distriktets funktionärer så att de har en beredskap och vet vad som ska 
göras när det uppstår en krissituation. Funktionärer ansvarar för att sätts sig in i krisplanen och 

vad den innebär.  
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Krisorganisation och krisledning 

Distriktets krisorganisation består av distriktsordförande, vice distriktsordförande, samt 
ytterligare en styrelsemedlem med god kännedom om distriktets organisation och funktion. 
Sammansättningen fastställs i januari varje år och uppdateras vid behov. Ytterligare 
resurspersoner kan tas till hjälp om krisorganisationen beslutar så. 
 
Krisorganisationen kallas samman när en händelse bedöms vara för stor att hanteras av de 
inblandade själva, om extra stöd behövs eller om situationen kan få betydande ekonomiska 
konsekvenser. 

Krisledningens uppdrag samt mandat 

Krisledningens har i uppdrag att: 
• Fördela och prioritera arbetsuppgifterna.  
• Fördela tillgängliga resurser 
• Samla in och vidarebefordra information. 

 
Krisledningen utser inom sig följande roller: 

• En ordförande, det vill säga en person som har det yttersta ansvaret och vars primära 
uppgift är att leda och fördela arbetet. 

• En informatör som bör ha uppgiften att ha ansvaret för att informera utåt och att 
inhämta information. 

• En sekreterare som har till ansvar att dokumentera det som händer efter en tidsaxel, 
exempelvis när krisledningen fick informationen, fattade beslut etc. Efteråt kan det vara 
svårt att minnas vad som hände först och vad som hände sen och då försvinner 
möjligheten att utvärdera på ett bra sätt.  

 
Krisledningen har fullt mandat att fatta beslut kring krisen som uppstått. De har också rätt att 
använda de resurser som finns i distriktet. 
 
Om någon i krisledningen är personligt berörda av det som skett, byts den personen ut mot 
någon annan. I första hand hämtas den nya personen från distriktets styrelse. 
 
Agenda för krisledningen: 

1. Orientering 
2. Bedömning av krisens allvar 
3. Agera 
4. Informera, vilken information behöver skrivas 

a. Internt 
b. Deltagare 
c. Scouterna centralt, som stöttar i kontakt med massmedia  

5. Vem gör vad? 
6. Dokumentera  
7. Uppföljning, t.ex. nästa möte 
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Vilken typ av kriser är detta en handlingsplan för? 

Krisplanen är baserad på Scouternas rekommenderade metoder för att hantera större olyckor och 
kriser, och gäller för: 
 

• Olycka som kräver sjukhusvård 
• Allvarlig sjukdom 
• Brand 
• Hot/våld 
• Dödsfall 
• Självmord 
• Risk för skada på varumärke 
• Risk för betydande ekonomisk skada 
• När polis är kontaktad av olika skäl, till exempel polisanmäld ledare eller liknande 

Externa kontakter 

Endast distriktsordförande eller annan utsedd person har kontakt med media. Detta kan vara 
generalsekreteraren eller ordföranden för Scouterna. Vid mediakontakter bör Scouternas 
kontaktas för stöd. Ett gemensamt förutbestämt uttalande bör användas. Skriv gärna ett manus 
att ha till hands vid kontakt med pressen. Undvik att spekulera. 

Kontaktuppgifter krisledning 2021-07-04 

Distriktsordförande Anders Wilson 0708-710 450 

V.  distriktsordförande Lisa Wackerberg 0707-814 581 

Ytterligare medlem Jeanette Hallin 0739- 306 923 

 Journummer Scouterna 08-568 432 22 
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Appendix: Typfall 

För distriktet gäller enligt ”Policy Beredskapsplan” att varje arrangemang eller motsv. ansvarar för 
att ha en beredskapsplan.  
 
Följande är några typfall som beskriver hur kriser kan hanteras operativt och hur krisledningen 
involveras. Varje fall är unikt, nedanstående kan ses som just exempel. 

Olycka, brand eller allvarlig sjukdom 

• Ledare försätter alla inblandade i säkerhet och påbörjar första hjälpen. 
• Ledare larmar 112 om behov finns. 
• Ledare kontaktar anhörig/förälder för att följa med till sjukhus/vårdcentral eller för att 

möta upp där. 
• Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk 
• Ledare larmar för kris och informerar krisledningsordföranden eller annan person i 

krisledningen om vad som hänt. 
• Krisledningsordförande sammankallar vid behov övriga medlemmar i krisledningen och 

övriga resurspersoner för att kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter 
händelsen. 

• Krisledningsordförande informerar vid behov Scouterna centralt. 

Hot eller våld mot deltagare eller ledare 

• Hot och våld innebär inte endast misshandel utan kan även innefatta sexuella trakasserier 
och allvarlig oaktsamhet, ohörsamhet eller hänsynslöshet. 

• Ledare försätter alla inblandade i säkerhet. 
• Ledare larmar 112 om behov finns. 
• Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk. 
• Ledare larmar för kris och informerar krisledningsordföranden eller annan person i 

krisledningen om vad som hänt. 
• Ledare eller krisledningsordförande kontaktar anhörig/förälder och informerar om vad 

som hänt. 
• Polisanmälan upprättas efter överenskommelse mellan krisledningsordförande och 

anhörig/förälder eller i förekommande fall den drabbade om denne är myndig. 
• Krisledningsordförande sammankallar vid behov övriga personer i krisledningen och 

resurspersoner för att kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen. 
• Krisledningsordförande informerar vid behov Scouterna centralt. 
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Traumatisk händelse 

• En traumatisk händelse är när någon fysiskt oskadd eller som inte var direkt inblandad i 
en incident kan påverkas och behöva stöd. Det kan även vara dödsfall eller självmord 
(inom eller utom kåren). 

• Ledare talar med individen eller gruppen. 
• Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk. 
• Ledare larmar för kris och informerar krisledningsordföranden eller annan person i 

krisledningen om vad som hänt. 
• Krisledningsordförande sammankallar vid behov övriga personer i krisledningen och 

resurspersoner för att kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen. 
• Ledare eller krisledningsordförande kontaktar anhörig/förälder och informerar om vad 

som hänt. Observera att dödsbud lämnas av myndigheterna. 
• Krisledningsordförande informerar vid behov Scouterna centralt. 

Polisanmälan, risk för skada på varumärke eller ekonomisk skada 

Polisanmälan innefattar här även sök efter försvunnen person. 
 
• Ledare larmar för kris och informerar krisledningsordföranden eller annan person i 

krisledningen om vad som hänt. 
• Krisledningsordförande informerar och tar stöd av Scouterna centralt. 

 

 


