
SÄKERHET

Allmänt

Inga säkerhetsregler hjälper när olyckan väl inträffat. Vår verksamhet ska vara äventyrlig och 
spännande, men aldrig farlig. Som AL, kårstyrelsemedlem, ledare eller scout i kåren ska du givetvis
känna till och följa dessa säkerhetsregler. Men du ska dessutom använda ditt omdöme. Du måste ha 
mod att säga ifrån, ändra eller rent av ställa in.

Med utgångspunkt i de regler som anges i detta dokument ska verksamhet planeras, förberedas, 
genomföras och utvärderas. Använd din fantasi och tänk efter före!

Ansvar för säkerheten

Kårstyrelsen – som medlem i kårstyrelsen ansvarar du för hela kårens verksamhet. Ansvaret för 
avdelningarnas verksamhet utövas genom att stämman utser avdelningsledare och har tillsyn över 
verksamheten. Det är viktigt att kårstyrelsen kontrollerar att samtliga ledare inom kåren känner till 
och tillämpar dessa säkerhetsregler.

Avdelningsledare – Som AL ansvarar du för att friluftsaktiviteter planeras och genomförs med 
hänsyn till varje enskild deltagares kondition och förmåga. 

Utfärder

Före utfärd ska AL se till att

• Deltagarna är medlemmar i kåren och har lämnat uppgifter om sina hälsotillstånd
• Utfärden är lämpligt utformad med hänsyn till kondition och kompetens
• Kraven på utrustning uppfylls (både personlig och gemensam)
• Föräldrar har fått god information (tid för hemkomst meddelad!!)
• Kontaktperson finns och kan nås av såväl föräldrar som ansvariga ledare (om oförutsedda 

händelser inträffar)

Vid övernattning i byggnad (scoutstugor och liknande) gäller följande:

• Kontrollera omedelbart att användbar släckningsutrustning finns
• Att nödutgångar och brandstegar är fria och i användbart skick
• Att ledare och scouter övats så att de vet hur de ska bete sig om eld utbryter och hur 

brandkår larmas
• Att flytande bränsle inte får förvaras i större mängder inomhus. Högsta tillåtna kvantitet är 

50 liter.



Vid hajker med förläggning i tält och vindskydd gäller följande

• Markägare/jakträttsinnehavare känner till er aktivitet
• Området för hajken är rekognicerat
• Hänsyn tas till vädret
• Nödbrev finns med uppgifter om återsamlingsplats och anvisningar (om hajken måste 

avbrytas)
• AL gör den omläggning i det planerade programmet som kan krävas i oförutsedda 

situationer
Före patrullutfärd gäller följande

• AL's bedömning är att patrullen/utmanarlaget klarar de situationer de ställs inför
• AL har läst och godkänt patrullen/utmanarlagets planering för utfärden
• Sjukvårdsutrustning skall medföras och patrullen/utmanarlagets medlemmar ska kunna ge 

första hjälpen
• Patrullen/utmanarlaget har tillgodogjort sig innehållet i detta dokument
• Deltagarnas föräldrar får skriftlig bekräftelse från AL på att ovanstående efterlevs

Under patrullutfärden ska AL

• Besöka övernattningsplats för äventyrare och se till att den är anordnad på ett riktigt sätt
• Kontrollera deltagarna med den regelbundenhet som motiveras av deras kompetens och 

förutsättning
• Om allt är som det ska: Informera deltagarnas föräldrar om detsamma
• Om oförutsedd händelse inträffar: ska AL se till att göra den omläggning i programmet som 

kan krävas

Efter patrullutfärden ska AL

• Kontrollera att alla kommit hem ordentligt
• Återkoppla med hela patrullen och reflektera kring hur det gått

Läger

Regler för tält

• Man ska kunna gå fritt mellan tälten - staglinor ska ej korsa varandra
• Ju större tält, desto större avstånd
• Tält ska stå minst 8 meter från eldstad
• Tältet ska placeras högst 25 m från en plats dit ambulans-/brandbil kan köra

• Öppna lågor och fotogenlyktor får ej förekomma i tält
• Ingen tobaksrökning inne i tält
• Fotogen och stormköksbränsle ska förvaras i ordentligt märkta behållare. Får ej förvaras i 

tält där personer vistas regelbundet.
• Ha en kniv hängande innanför tältöppningen, så att nödutrymning kan ske genom tältduken 

(gäller speciellt för tält med fast botten)
• För tält med kamin gäller de anvisningar som tillhör tältet i fråga



Eld

Regler för eldstad

• Vid varje eldstad ska finnas en hink med vatten, för att släcka med och för att kyla 
brännskador.

• Lämna aldrig en eld utan tillsyn
• Ta reda på om eldningsförbud råder och om så är fallet - be om undantag från kommunens 

brandchef innan ni eldar

Regler för stormkök

• Använd endast sådant bränsle som tillverkaren rekommenderar (brännaren är konstruerad 
för en viss sorts bränsle, annat än det rekommenderade kan ge dålig funktion eller risk för 
explosion)

• Förvara bränslet i säkerhetsflaska eller på ett sånt sätt som tillverkaren föreskriver
• Fyll aldrig bränsle i en het brännare. Du ska kunna lyfta ur brännaren med handen.

Släckningsutrustning

• Kårstyrelsen ansvarar för att släckningsutrustning finns vid kårens anläggningar samt på 
läger i kårens regi.

Verktyg

Kniv

• Beslut om vilka scouter som tilldelas knivbevis och därmed får bära och använda kniv gäller
på all verksamhet i kårens regi

• Det åligger AL med ledarteam att ta beslut för varje scout om ovanstående
• Beslutet ska bygga på att scouten visat kompetens enligt de kriterier som gäller för 

knivbeviset samt dennes omdöme

• AL kan återkalla knivbevis från en scout som bedöms ej efterleva ovansteånde regler
• En scout som fått sitt knivbevis återkallat ska få sin personliga kniv beslagtagen under 

återstoden av det pågående verksamhetstillfället
• AL ska informera scoutens föräldrar ska om vad som inträffat och varför
• Tillfälle att ompröva knivbevisets kriterier ska beredas tidigast en månad efter det tillfälle 

som knivbeviset återkallades
• Särskild vikt ska läggas vid att scouten som omprövar kriterierna har förstått och ångrar sitt 

misstag

Såg, yxa och späntkniv

• Såg, yxa och späntkniv ska vara försedda med eggskydd
• Sågbock och huggkubbe ska ordnas på en plats avskild från all annan verksamhet
• Särskild förvaringsplats bör ordnas för dessa verktyg på utfärder och läger



Hygien

• I samband med matlagning: tvätta händerna före allt arbete med matvaror
• I samband med toalettbesök: Handfat, vatten och tvål ska finnas vid varje toalett
• På läger: insynsfria skärmskydd ska finnas vid tvättplatsen för såväl pojkar som flickor - 

för att ge möjlighet att sköta intimhygien på ett tillfredsställande sätt

Sopor

• Det är inte tillåtet att gräva ner avfall
• Undersök kommunens renhållningsbolag för uppgifter om sopstationer

Bad

Svenska Livräddningssällskapet har utformat följande badvettsregler

• Bada alltid tillsammans med någon
• Simma längs stranden och inte långt ut på öppet vatten
• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten
• Simma inte under bryggor och hoppställningar
• Spring inte på bassängkant eller brygga
• Ropa bara på hjälp om du är i nöd
• Undvik uppblåsbara leksaker på öppet vatten
• Lek inte med livräddningsmaterial
• Doppa aldrig en kamrat
• Knuffa aldrig ner någon i vattnet

Vid bad på våra aktiviteter ska därför

• En ledare ha uppsikt över gruppen och se till att reglerna för badvett följs
• Informera alla deltagare om badvettsreglerna
• Slå larm om det är fara på färde

Is

Svenska Livräddningssällskapet har utformat följande isvettsregler

• Var aldrig ensam på isen
• Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
• Prova alltid isen med en ispik om du är osäker
• Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 cm tjock.
• Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag
• Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund,

grund och vindbrunn
• Ju högre fart du har, desto längre kommer du ut på tunn is innan den brister och desto 

svårare blir räddningen
• Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”
• Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka


