KRISBEREDSKAP
Allmänt
Denna krisplan träder i kraft då säkerhetsregler brustit eller händelser uppstått som ej omfattas av
säkerhetsreglerna. Syftet med detta dokument är att förbereda så att vi snabbt kan agera om en kris
uppstår inom vår verksamhet.
Med kris avses ofta händelser där vår tidigare erfarenhet och inlärda handlingssätt inte är tillräckliga
för att vi ska kunna hantera den aktuella situationen. Vid dessa händelser måste beslut ofta fattas
under stor tidspress och trycket från scouter, ledarkollegor och andra inblandade kan vara mycket
stort.
Utgångspunkten bör vara att alla händelser som på något sätt kan få konsekvenser för
verksamheten, våra medlemmar eller vårt anseende ska behandlas med försiktighet och utifrån
definerade handlingsmönster.

Definition
Utifrån ovanstående resonemang är gällande definition av kris följande; ”En kris är en oväntad
händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet eller vårt anseende.”

Krisorganisation
Krisorganisation består av – Kårordförande, Vice Kårordförande samt kassör. Ytterligare personer
kan involveras om krisorganisationen beslutar så. Krisorganisationen kallas samman när en
händelse bedöms vara så stor för att hanteras av de inblandade själva.

Olycka eller allvarlig sjukdom
•
•
•
•
•
•
•

Ledare försätter alla inblandade i säkerhet och påbörjar första hjälpen
Ledare larmar 112 om behov finns
Ledare kontaktar förälder/anhörig för att följa med till sjukhus/vårdcentral eller för att möta
upp där
Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala medier
Ledare informerar KO om vad som hänt
KO sammankallar vid behov krisorganisationen för att samordna hjälp och stöd till ledarna
under och efter händelsen
KO informerar vid behov Scouterna centralt

Undvikande av kriser
Den bästa krishanteringen är den som ser till att kriserna inte uppstår alls. Kårstyrelsen ansvarar för
att systematiskt arbeta krisförebyggande samt öva ledare och övriga medlemmar i krisberedskap.

Hot eller våld mot deltagare eller ledare
Hot eller våld innebär inte endast misshandel utan kan även innefatta sexuella trakasserier eller
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 medier
Ledare informerar KO om vad som hänt
Ledare eller KO kontaktar förälder/anhörig och informerar om vad som hänt
Polisanmälan upprättas efter överenskommelse mellan KO och förälder/anhörig eller i
förekommande fall den drabbade om denne är myndig
KO sammmankallar vid behov krisorganisationen för att kunna erbjuda hjälp och stöd till
ledarna under och efter händelsen
KO informerar vid behov Scouterna centralt

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

Ledare talar med individen eller gruppen
Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala medier
Ledare informerar KO om vad som hänt
KO sammmankallar vid behov krisorganisationen för att kunna erbjuda hjälp och stöd till
ledarna under och efter händelsen
Ledare eller KO kontaktar förälder/anhörig och informerar om vad som hänt
Observera att dödsbud lämnas av myndigheterna
KO informerar vid behov Scouterna centralt

Kontakter vid kris
Kårordförande – Theodor Stiebel – 070 543 21 37
Vice Kårordförande – Elsa Haglund – 073 048 47 82
Kassör – Albin Nilsson – 072 020 41 09

Externa kontakter vid kris
Vid en inträffad kris kontaktar ledare endast KO. Endast KO eller av denne utsedd person har
kontakt med externa. Detta kan vara media, men även vara generalsekreterare eller ordförande för
Scouterna centralt.
Beslut om att kontakta kriskontaktnummer hos Scouternas Rikskansli tas av KO i samråd med
kårens krisorganisation.

