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PROJEKT

Projektnr:

Projekt 1
Projektnamn:

Issäkerhetsrådet
Projektstart (år/mån):

2020/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

3 355 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 015 000 År 1 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna, Skridskonätet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED),
Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) och Örnsköldsviks kommun

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Mikael Olausson
E-postadress:

mikael.olausson@sls.a.se
Telefon (dagtid):

0769-41 14 65
Mobiltelefon:

0769-41 14 65

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Issäkerhetsrådet ska stödja människors möjligheter att vistas tryggt och säkert på is
och därigenom utöva friluftsliv på allemansrättslig grund.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Is är en ovärderlig tillgång vintertid som miljö för rekreation i form av
skridskoåkning, fiske med flera aktiviteter. Från ett samhällsperspektiv bidrar
aktiviteter på is till ökad folkhälsa, livsglädje och socialt umgänge samt en större
naturförståelse. Den allmänna hälsotrenden lockar allt fler människor ut i naturen
och ut på isarna. Dessvärre får vi rapporter från utövare och medlemsorganisationer
om hur den pågående klimatförändringen kan ha negativ påverkan på issäsongen.
Alltmer osäkra isar gör att det krävs mer kunskap för att vistas säkert på isen. Detta
syns även i de senaste årens olycksstatistik. Allmänhetens kunskap om is och
därmed förknippade risker tycks inte öka i samma takt som intresset att vistas på
isen ökar. Under de senaste tio åren har 106 personer omkommit genom drunkning
vid isrelaterade olyckor.
Under de tre åren som projektet varit aktivt har bland annat följande genomförts:



• Hemsidan issäkerhet.se har fått ett ansiktslyft med förenklade texter och nytt
bildmaterial. En animerad film finns nu tillgänglig på sajten. I tillägg har en
annonskampanj i sociala media genomförts. Som resultat kan vi se en stor ökning av
trafiken till issäkerhet.se. 2014 hade sidan 8597 besökare, 2016 19680 besökare
och 2018 24700 besökare. En mycket positiv utveckling.
• 14 stycken pressmeddelanden har publicerats i samband med olika händelser som
isläggning, helger, vårisar osv. Dessa har renderat flertalet artiklar och
framträdanden vilket givit upphov till en mängd intervjuer som resulterat i
tidningsartiklar över hela landet. Vi har även uppträtt i radio och TV, lokalt och riks.
• Informationsblad om is och issäkerhet har producerats och distribuerats till
allmänheten via rådsmedlemmar.
• En nationell attitydundersökning genomfördes vinter 2018/ 2019 där det bland
annat framgick att 21% av den vuxna befolkningen uppger att de känner sig trygga
på isen och 28% uppger att de anser sig ha tillräckliga kunskaper om issäkerhet.
17% instämmer att de har stor erfarenhet av vara på is. 3% uppger att de ofta
utsätter sig för risker i samband med aktiviteter på is. Dessa siffror finns det
anledning att arbeta vidare med näst kommande period genom att ”tracka” och följa
upp.
• I Örnsköldsviks kommun har man etablerat ett lokalt issäkerhetsråd där
kommunen tillsammans med räddningstjänsten, sjöräddningen, skoterklubben,
Friluftsfrämjandet m.fl. arbetar för ökad säkerhet och kunskap. Två gånger har man
genomfört en ”Issäkerhetensdag” där allmänheten bjudits in och informerats om
isar och även fått prova på att bada i isvak. Under dagen har även allmänheten
erbjudits olika möjligheter till friluftsliv på is och snö. Kommunens alla idrottslärare
och viss kommunal personal har fått utbildning i issäkerhet.

Beskrivning av hela projektet och genomförande:
Allmänheten ska få tillgång till ett säkrare friluftsliv i samband med aktiviteter på is.
Där visionen är; Noll förolyckade vid aktiviteter på is. Målsättningen med
Issäkerhetsrådet är att aktivt bevaka, påverka och driva arbetet så att fler
människor kan ta del av adekvat issäkerhetsinformation, skapa förutsättningar för
konceptuella isaktiviteter och möjliggöra så att fler utbildade isinformatörer kan
genomföra informationsträffar och utbildningar. Medlemmarna i Issäkerhetsrådet är
en ”expertpanel” som kan ge råd och rekommendationer kring frågor som har med
is och issäkerhet att göra.

Under de kommande tre åren vill Issäkerhetsrådet fokusera på:

Strategisk kommunikation genom ökad digitalisering
Utveckla befintlig kommunikationsplan och bli mer strategisk i kommunikationen
mot specifika riskgrupper via riktade kampanjer och generellt genom att utveckla
innehållet på issäkerhet.se. Digitalisering - Vi planerar en uppdatering av
issäkerhet.se. I denna ingår portering till ny miljö för ökad funktionalitet, flexibilitet
och hanterbarhet. Vi tänker oss en mer dynamisk sajt där vi lätt kan lägga upp
nyheter och aktuell information. Vi kommer även göra sajten mer anpassad för olika
enheter som smartphones och surfplattor eftersom vi vet att merparten av trafiken
kommer från sådana. Vi vill också fortsätta med annonser i sociala media och rikta
oss till specifika målgrupper. ”Gammelmedia” - Vi kommer även fortsättningsvis
sprida information via pressmeddelanden när så är lämpligt med hänsyn till
issituationer och annat.
”Mötesplatser” – Delta i offentliga sammankomster för att sprida kunskap (tex
branschträffar, mässor, konferenser, kommunala aktivitetsdagar, mm)

Aktiviteter – fler ska få möjlighet att göra mer
Främja och möjliggöra så att fler kan ta del av och genomföra fler
informationstillfällen om issäkerhet. Baserat på erfarenheterna från Örnsköldsviks
kommun vill vi sprida idén om att upprätta lokala issäkerhetsråd. Motorn för detta
kan bland annat utgöras av konceptet ”isfestival”. Avsikten är att de goda
erfarenheterna från Örnsköldsvik ska kunna ”exporteras” till andra kommuner med



”isfestivaler” och utbildningar/ fortbildningar som höjer iskunskapen hos allmänhet
och skolpersonal. Vi planerar en ”manual”, eller lathund, för hur en ”isfestival” kan
arrangeras. Konceptet ska fritt tillgängliggöras via bland annat issäkerhet.se. Det är
viktigt att rådet kan testa idéer och aktiviteter för att nå den breda allmänheten.
Jämför flytvästdepåer i ”En vattensäker kommun”.

Kompetens – Utbildning och fortbildning
Utbildning av ett antal nya isinformatörer och övningsledare och fortbildning av
befintliga, t.ex. idrottslärare, föreningsledare. Insamlande av information om
issäkerhet och utrustning som uppfyller de krav som ställs på olika aktiviteter på is.
Vidare behöver Issäkerhetsrådet vara lyhörd för ny forskning inom fältet drunkning,
hypotermi och issäkerhet samt beteenden kopplade till risktagande och använda sig
av statistik som underlag för information och opinionsbildande budskap.

Organisering av arbetet:
• Issäkerhetsrådet placeras på Svenska Livräddningssällskapet.
• Rådets sammansättning består av representanter från intresseorganisationer och
kommuner.
• Tjänst motsvarande 50 % tillsätts av medlemmar i rådet.
• Tjänsten ska initiera aktiviteter för att förverkliga rådets intentioner.
• Nämnda organisationer står för en stor del av den kompetens och information som
rådet ska sprida.

Förväntade effekter

• Minskat antal dödsolyckor i samband med is relaterade aktiviteter
• Etablera Issäkerhetsrådet som ett självklart val att vända sig till för
rekommendationer om issäkerhet.
• Fler lokala issäkerhetsråd i landets kommuner.
• Planera och genomföra utbildning och fortbildningsträffar.
• Allmänheten ska ha fått vederhäftig information om issäkerhet och om isens
möjligheter som rekreationsplats.
• Öka medvetenheten hos allmänheten om organisationer som bedriver aktiviteter
på is.
• Skapa samverkansmöjligheter mellan organisationer som bedriver verksamhet på
is i syfte att nå ökad samsyn kring isens utmaningar och möjligheter som arena för
ett tryggare friluftsliv.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledning 380 000
Administration 50 000
OH; Förb.mtrl., möteskostnader, resor, logi mm) 50 000
Digitala verktyg (plattform, adm, licenser) 200 000
Marknadsföring 75 000
Utvärdering och Analys 35 000
Material och utrustning 25 000
Informatörsutbildning; 10 deltagare 50 000
”Is-festival” (färdigt koncept), 3st á 50 000 kr 150 000

Summa, kr: 1 015 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

975h 391 kr

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.



namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


