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Svenska Livräddningssällskapet

PROJEKT

Projektnr:

Projekt 3
Projektnamn:

Säkrare Friluftsbad
Projektstart (år/mån):

2020/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

2 285 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

725 000 År 1 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

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)

Projektet Säkrare Friluftsbad syftar till att öka kunskapen om vattensäkerhet,
allemansrätten och ett tryggt och hållbart friluftsliv på Sveriges stränder genom att
kartlägga och klassificera landets friluftsbad och därmed tillhandahålla anpassade
bevakningskoncept. Fler livräddare på landets stränder bidrar till en stärkt
folkhälsa dels genom att förebygga och avhjälpa drunkningshändelser och dels
genom att främja en ökad naturförståelse.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet ger oss
hälsa, naturförståelse och bidrar till regional utveckling där Allemansrätten är
avgörande för att tillgängliggöra naturen för allmänheten. Sverige består av ca 96
000 sjöar och en kuststräcka på ca 2 400km, fantastiska platser för fritid och
rekreation. Men av landets 290 kommuner är det endast sju som har etablerat
närvaro av livräddare på sina stränder. I Sverige omkommer ca 120 personer varje
år i drunkningsolyckor. Sommaren 2018 omkom 92 personer mellan maj och
augusti, en tredjedel av dessa drunkningsolyckor inträffade vid något av landets
friluftsbad.

Ett exempel på hur arbetet satte fart i början av 1900-talet:



”När svenskarna 1938 fick rätt till en andra semestervecka exploderade turismen
till de inhemska badorterna. Samma år presenterade den statliga Fritidsutredningen
idén om allemansrätten, där strandskyddet var en betydelsefull ingrediens.
Enmansutredaren Hilding Kjellman förklarade att »bevarandet av stranden som det
främsta av våra rekreationsområden vore av särskilt brådskande natur«. Dessutom
fyllde stränderna »en stor folkhygienisk uppgift«.
I takt med att allt fler svenskar vistades i marin miljö var det förstås opraktiskt att
folk i allmänhet riskerade att drunkna. När de kommunala simskolorna infördes på
1950-talet, och alla blev tvungna att lära sig simma, fick Svenska
Livräddningssällskapet (SLS) det övergripande ansvaret. Perspektivet var därmed
självklart: fokus låg på samhällets bästa, det vill säga livräddning, oavsett om något
annat simsätt råkade vara bättre för varje enskild individ.” Citat ur Filter, text Kalle
Laxgård, publ. 8 juni 2011

Tidigare studier av friluftslivet i Sverige visar att nio av tio svenskar ofta är ute i
naturen under längre ledigheter, i det sammanhanget är SLS en unik aktör som
utgör en stark drivkraft. Allt sedan organisationen bildades 1898 har medlemmar
genomfört sina uppdrag i vatten och utomhusmiljö och därmed bidragit till en
positiv utveckling av folkhälsa och ett rikare friluftsliv. Bland annat genom att
främja ökad simkunnighet, verka för en utbredd kunskap om livräddning och
propagera för ett förebyggande vattensäkerhetsperspektiv. Bara på en övervakad
strand under sommaren 2018 utfördes närmare 3 500 insatser varav merparten var
förebyggande tips och råd på stranden. 17 av dessa inträffade i havet och är att
betrakta som drunkningshändelser där samtliga personer överlevde tack vare
snabba och rådiga ingripanden av utbildade och tränade livräddare.

Projektet Säkrare Friluftsbad ger möjlighet att stödja utvecklingen så att fler
människor kan vistas tryggare i, på och vid vatten och därigenom utöva ett mer
hållbart friluftsliv som främjar folkhälsan där allemansrätten är en grund. SLS vill,
kan och behöver bidra till det övergripande friluftspolitiska målet, särskilt inom;
folkhälsa, naturvård samt utbildning och forskning inom området vattensäkerhet.

Beskrivning av hela projektet och genomförande:
Genom att kartlägga landets befintliga friluftsbad och lista generella förutsättningar
är målbilden att skapa ett strandklassificeringssystem vilket SLS knyter
rekommendationer till åtgärder/ aktiviteter så som; syfte och mål med friluftsbadet,
riskanalyser, utrustning, informationen till allmänheten, organisation, funktioner,
bemanning, tre nivåer av utbildade livräddare. Projektet Säkrare Friluftsbad
kommer att utgöra ett stöd för ansvariga strandägare (privata och kommunala) att
finna anpassade säkerhetslösningar utifrån ett internationellt certifierat
riskanalysprogram.

Förväntade effekter

Fler kartlagda, riskanalyserade och övervakade friluftsbad i Sverige bidrar/ leder
till:
- främjar kunskapen om vattensäkerhet, allemansrätten och ett mer hållbart
friluftsliv.
- ett rikare friluftsliv som ökar naturförståelsen.
- säkrare friluftsbad med färre drunkningar som följd.
- ökad kunskap hos allmänheten om strandlivets unika förutsättningar.
- att stödja människors möjligheter att vistas tryggare i naturen och utöva ett mer
hållbart friluftsliv där allemansrätten är en grund.

Detta kan SLS åstadkomma genom att skapa:
- grunden för klassificering av Friluftsbad i Sverige.
- anpassade bevakningsmodeller för Sveriges friluftsbad.
- utbildningserbjudande till olika strandklasser och bevakningsmodeller.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET



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

Projektledning 400 000
Administration 40 000
Resor och logi 50 000
Digitala verktyg (prescan, datahantering, mm) 100 000
Marknadsföring 75 000
Undersökning och analys 35 000
Material och utrustning 25 000

Summa, kr: 725 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

975h 409 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"!


