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Riktlinjer för

Producerad inom projektet Kyrkan på röda linjen augusti 2015. Botkyrka, Skärholmen och Sankt Mikaels församlingar innehar nyttjanderätt till och med 
september 2020. Nyttjanderätten innefattar trycksaker (affischer, brevpapper, klistermärken, informationsbroschyrer, annonser) som ingår i församlingarnas 
interna eller externa informationsmaterial. Upphovsrätten kvarstår hos illustratören. Om annan kyrka, organisation eller privatperson önskar publicera bilderna, 
kontakta illustratören för prisuppgift. Överlåtelse eller ändringar får inte ske utan illustratörens medgivande.
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Riktlinjer gällande nära relationer i  
lägerverksamhet, könsfördelning bland 
ledarna, medföljande familjemedlemmar

Inledning
Botkyrka församling bedriver en stor och varierad lägerverksamhet. 

Att ta fram övergripande riktlinjer som ska gälla i all verksamhet oavsett form 
och oavsett kategori deltagare är i princip omöjligt. På grund av detta för- 
hållande är förslaget uppdelat i tre verksamhetskategorier: Konfirmandläger, 
ungdomsläger och generella församlingsläger. 

I den mån dessa sker ihop är det kommenterat i texten om den aktuella verk-
samheten.

Generellt på alla våra läger
Anställda och vuxna volontärer har inte intima relationer med deltagare. Utan 
undantag. Deltagarna sover i rum uppdelat utifrån kön. Pojkar med pojkar 
och flickor med flickor.

Medföljande familjemedlemmar
Deltagarnas familjemedlemmar
Deltagare har inte familjemedlemmar med på läger. Undantaget om en nära 
släkting är med i rollen som t ex personlig assistent eller liknande.

Anställdas familjemedlemmar
Anställdas familjemedlemmar är välkomna att följa med om behovet uppstår. 
Det ska då beslutas av distriktsledaren och förankras hos lägerchefen.

Det ska dock inte påverka den anställdes sammanlagda arbetsinsats samt bära 
sina egna kostnader.

En familjemedlem till en anställd kan dock följa med som volontär på samma 
villkor som vilken volontär som helst.

Anställda som är i en relation/familj
Det finns inga hinder för anställda som jobbar tillsammans och som är i en 
relation eller familj, att åka på läger tillsammans.  
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Konfirmandläger
Anställda och vuxna volontärer har inte intima relationer med deltagare. Utan 
undantag. Unga ledare har inte intima relationer med konfirmander. 

Konfirmanderna kommer alltid stå i en beroendeställning till sina ledare vilket 
medför att alla sådana relationer är olämpliga.

Undantag kan förekomma om det förankras med den konfirmandansvariga i 
distriktet i samråd med distriktsledaren.

Unga ledare som har en relation med varandra medför inga hinder. Det ska 
dock inte störa verksamheten eller försvåra den ideella arbetsinsatsen. 

Unga ledare har generell tystnadsplikt i konfirmandverksamheten.

Sammansättningen av ledargruppen ska så långt som möjligt bestå av båda 
könen. Dels utifrån ett jämställdhetsperspektiv dels utifrån att vi ska kunna 
möta våra deltagares behov i så stor utsträckning som möjligt. 

Implementering av riktlinjer
Implementering av dessa riktlinjer sker i första hand genom distriktens olika 
Ledarutbildningar. Riktlinjerna ska påminnas om inför varje läger.

Integrerade läger
I de läger som är integrerade läger t ex Konfirmand- och ungdomsläger gäller 
samma riktlinjer som på ett ordinarie konfirmandläger. I vissa fall kan ungdo-
mar som är med som deltagare vara ledare för konfirmanderna i delar av eller 
hela lägret. I dessa fall gäller samma riktlinjer som om de var unga ledare. 

Ungdomsläger
När vi åker iväg på ungdomsläger eller i vår ungdomsverksamhet möter det 
inga hinder för deltagarna att ha relationer så länge det följer svensk lag. 
Eventuella relationer ska dock inte påverka verksamheten negativt. 

Församlingsläger
På församlingsläger gäller samma riktlinjer som på ett ungdomsläger.

Här kan vi dock frångå principen om könsuppdelat boende och medföljande 
familjemedlemmar. Då det t ex är vanligt att hela familjer åker på församlings-
läger och då kan bo i samma rum. 



Riktlinjer för lägerverksamhet. 
Version 1, uppdaterad 2019-04-23


