
Anteckningar från kårledningsträff 31 Okt med anledning av 
Region Stockholms regionala råd i pandemin. 
 
 
Bakgrund: 
Den 29 Okt publicerade folkhälsomyndigheten i samråd med region Stockholms 
smittskyddsläkare lokala råd för de som vistas i Stockholm Län.   
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee
8/beslut-lokala-allmanna-rad-stockholm.pdf 
 
Dessa råd liknar i mångt och mycket de råd som 70+ fick i vårs, där man avråder från sociala 
kontakter utanför vardagsfamiljen och restriktivitet i övrigt med hemarbete tex.  
 
Ungdomsidrott för ungdomar födda 2005 eller senare får fortsätta men i övrigt restriktiva 
kontakter.  
 
KO i distriktet signalerade behov av samsynsmöte där man kan ventilera sina tankar på 
anpassar och höra hur andra resonerar.  
 
Erik C kallade till extra insatt kårledningsträff Lördag 31/10 kl 10:00 för att erbjuda denna 
möjligheten.  
 
Bakgrundsinformation: 
Region Stockholm 
För den som vistas i Stockholm län finns beslut om lokala allmänna råd: 

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga 
besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. 

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta 
gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär 
bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. 

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock 
viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra. 

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar 
– och arbetsplatser i länet: 

• Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-
19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt. 

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. 
Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att 
arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp. 

 
 
Scouterna nationellt uppdaterade sina rekommendationer till kårer att fortsätta med 
verksamhet för de födda 2005 eller senare, utomhus. I övrigt ställa om till digitala möten.  
 
Med	anledning	av	coronaviruset	och	Covid-19	rekommenderas	följande.	Scoutverksamhet	för	patruller	och	avdelningar	
kan	fortsätta	–	men	alla	träffar	bör	hållas	utomhus	eller	digitalt	för	att	minska	smittspridning.	 
En	riskbedömning	bör	göras	innan	varje	möte	och	använd	Scouternas	riskanalys	som	komplement	för	hajker	och	läger.	
Följ	Folkhälsomyndighetens	råd	och	rekommendationer.	 
Under vecka 44 kom Folkhälsomyndigheten med nya skärpta rekommendationer för vissa regioner. Vi vill 
därför uppmärksamma de olika lokala skillnaderna och att samtliga kårer förväntas göra sin egen riskbedömning, precis som 



tidigare, och att den verksamhet som pågår måste vara coronasäker. Läs	mer	om	de	lokala	skillnaderna	här	enligt	FHM. 
Rent	konkret	gäller	också	följande; 
Möten 
Ställ om allt som går till digitala möten. Normal verksamhet pågår, men inte ledarsamlingar, dessa bör ställas in. 
Ta kontakt med varandra, håll den sociala och relationella nivån så aktiv det går, men gör det digitalt när det går. 
Kårer 
Folkhälsomyndigheten uppmanar i flera regioner att avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. 
Vi tolkar att  vi på Scouterna kan likställas med dessa. Dock ligger bedömningen lokalt från varje kår och med anledning av att 
det kan se olika ut i landet. Om möjligt ställ inte in, men ställ gärna om. Dessa rekommendationer gäller fram till 19 november. 
Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma 
när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Alla	med	symtom	på	luftvägsinfektion,	även	lindriga,	uppmanas	att	avstå	
sociala	kontakter	som	riskerar	att	sprida	smitta. Läs	mer	här	>> 
 
 
 
 
 
Träffen samlade 21 kårer, med en eller två representanter från varje kår, totalt ca 35 
personer.  
Alla fick möjlighet att presentera sig och sin kårs anpassning och läge, dels under tidigare 
delen av pandemin och dels vad de har för tankar efter nya beskedet.  
 
Erik C berättade om mailväxling med GS-Scouterna och hur deras syn på 
rekommendationerna är, dvs fortsatt lokalt ansvar och lokalt beslut. Inga policys kommer 
fattas för kårverksamhet på nationell nivå. Man söker fortsatt dialog med myndigheter om 
anpassade rekommendationer för friluftlivsverksamhet. Men troligen kommer inte 
anpassade rekommendationer komma i närtid. Myndigheterna är mindre benägna att ge ut 
verksamhetsanpassade rekommendationer.  
 
Mötet varade i 1h, till kl11:00, med möjlighet för deltagare att fortsätta att diskutera i 
mindre grupper ytterligare 1h vilket ett 15tal personer gjorde.  
 
 
Nedan delvis lösryckta sammanställningar av vad som nämndes under inledning och 
efterföljande diskussion.  
 
 
Överlag har alla hittat ny vardag som är Covid19 anpassad med primär utomhusverksamhet 
och minskad fysisk kontakt.  
 
Utmanarna kvarstår som mest utmanade, de har ofta mer spontan fysisk kontakt i 
avdelningsmötena med soffhäng mm, inte lika ofta utomhusbaserad avdelningmöte.  
Deras åldersindening spränger också FHM-indelningen för födda 2005 där många är orolig 
för att det ska verka uteslutande att äldre utmanare inte får träffas medans förstaårs får 
göra det.  
Många kårer planerar att gå över till digital verksamhet för utmanare, tex genom challange 
(utmaningar man gör i hemmet).  
 



En del kårer med många avdelningar samma vardagskvällar hade tänkt anpassa sin 
inomhusverksamhet till endast en avdelning per kväll, men planerar för ren uteverksamhet 
för samtliga avdelningar istället.   
 
 
Övernattningar anpassas genom att ställa in inomhusövernattning och köra dagshajk för 
yngre scouter, medans äldre scouter sover ute i varierande anpassning med tält, vindskydd 
och tarp.  
 
Sjöscoutkårer har anpassat mängden scouter per båttyp och minskar rotationen inom 
grupper.  
 
 
Mälarhöjden har kört vidare på familjescouting på helger, där man besöker lokala 
naturreservat och friluftsområden för matlagning och lek med familjer. Fortsatt uppmaning 
till inbördes avstånd, annars är programmet väl anpassat i grunden.    
 
 
Tankar runt kårstyrelsens ansvar och kommunikation:  
Alla var eniga i att behovet av internkommunikation inom kåren är fortsatt stort, små kårer 
är inte vana vid policystyrd verksamhet, stora kårer utmanas av att man inte tidigare haft så 
stor andel gemensam planering.  
 
En rekommendation var att köra kortare KS-möte digitalt, tex 1 timme var tredje vecka med 
kortare agenda.  Lättare att hålla sig till agendan, som är anpassad efter närmsta 3v behov.  
Fördel att snabbare komma till beslut om anpassningar och kommunicera förändringar till 
ledare och föräldrar.  
 
Spånga har börjat med digitala ledarträffar en gång i månaden för synka vad som händer i 
verksamheten och hur man löser saker på avdelningarna, sprida god exempel mm.  
 
St:Göran berättade om sin striktare generella policy, men att undantag är möjliga för 
avdelningarna efter att de lämnat in en genomarbetad planering av aktivitet till KS för beslut 
för undantag.  
Fördel att avdelningen har större medköp i de anpassningar som behövs då man själva 
pratat igenom dessa och formulerat planen, snarare än att KS sätter en policy som är 
generell. (bifogar länk).  
 
 
Riktade bidrag: 
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---
organisationsbidrag/ 
 
Det kan finnas covid19-bidrag i lokala stadsdelen att söka, det ser olika ut för olika 
stadsdelar, tex Skarpnäck har ett lokalt bidrag som går att söka under första halvan av 
november.  
 



Digitala möten 
För de som vill använda en mer avancerad teknik tjänst än Google Meet så finns Zoom via Sensus ink 
instruktioner och tips hälsar Christian Forssander 
https://digitalaverktyg.sensus.se/kategori/distans-moten 
 
 
Kårinformation som nämndes under mötet 
 
Mälarscouterna 
För alla: 
https://malarscouterna.se/om/nyheter/1893-malarscouterna-om-coronaviruset 
För ledare/funktionärer 
https://malarscouterna.se/om/nyheter/1894-corona-ledarinfo 
 
 
Enskede Scoutkår (ej uppdaterad efter nya råd). 

Coronaplan HT20  

Med anledning till den rådande epidemin har Enskede Scoutkår valt att göra följande för att hindra smittspridning.  

Vi följer Scouterna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär i korthet att avdelningsmöten framöver hålls 
utomhus och att större evenemang sker digitalt. Är scouterna sjuka eller visar symptom uppmanas de att stanna hemma. 
Uppstår misstankar för sjukdom på möten eller hajker ska ledare skicka hem scouter. God handhygien ska hållas av samtliga 
närvarande på aktiviteterna. Fysiska kontakter mellan scouter och ledare ska minimeras.  

Ledare ska vara tydliga med var och hur scouterna kan hålla en god handhygien i Enskede Scoutkårs lokal och ta ansvar för 
att minska den fysiska kontakten. Alla scouter, ledare och assistenter som visar symptom skickas hem vid misstanke för 
sjukdom.  

På hajker uppmanas framöver gles förläggning mellan scouter. Tält och vindskydd ska inte fyllas till maxgräns och vid 
övernattning inomhus ska scouterna sova med större mellanrum. Platsen för övernattningen får avgöra detaljer, men varje 
säng ska inte fyllas. Antalet medverkande på övernattningen ska inte övergå 50 personer.  

Mer kan man läsa på scouternas hemsida: http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det- nya-corona-viruset/  

Och hos Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/  

I lokalen ska det alltid finnas: Alcogel, tvål och termometrar.  

 

Ytterligare ett par kårer nämnde att de ska skicka policys, såsnart KS beslutat dem. Länkar 
dessa på hemsida i så fall.  

 

 

 

/Erik Carlsson, DO SSD 

 


