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Svenska Livräddningssällskapet

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Säkrare Friluftsbad
Projektstart (år/mån):

2021
Projektslut (år/mån):

2023
Projektets totala budget (kr):

2 625 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

805 000 År1, 2021
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):

08-102 120 45
Mobiltelefon:

0769-411465

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Med projektet Säkrare Friluftsbad vill Svenska Livräddningssällskapet (SLS) som
den enda medlemmen inom Svenskt Friluftsliv med unik kunskap inom
vattensäkerhetsfrågor;
- främja etablering av fler bevakade friluftsbad.
- förebygga drunkningsolyckor specifikt och olyckor generellt för allmänheten på
landets strandbad.
- Vi har alla att leva upp till Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och allmänt verka
för skydd mot olyckor.
- Svenska Livräddningssällskapet ser det som sin uppgift att säkra och trygga
friluftsbad kan etableras för allmänheten genom ett systematiskt förhållningssätt till
det olycksförebyggande vattensäkerhets arbetet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Nyckelord
Säkrare friluftsbad, vattensäkerhet, folkhälsa, folkbildning, naturförståelse,
hållbarhet, engagemanget, tillgänglighet, drivkraft, stödja människors möjligheter
att vistas i naturen och utöva friluftsliv på allemansrättsliggrund.

Bakgrund
I Sverige finns det cirka 2700 friluftsbad, år 2020 är endast 15 av dessa bemannade
med någon form av personal med uppgift att tillgodose säkerheten i, på och vid



vattnet. Samtidigt visar resultat från studien; ”Karakteristika kring överlevande och
döda genom drunkning i Sverige över 15år” att 440 personer per år för perioden
2003 - 2017 drunknar i Sverige. Cirka 20 procent eller 93 vet vi mister livet i öppet
vatten. Sommaren 2020 (juni-augusti) omkommer 21 personer genom drunkning i
samband med bad på ett obemannat friluftsbad. Fem personer är 70 - 79 år, tre
personer är 19 - 29 år respektive 20 - 39 år och två personer är mellan 10 och 14 år.
Fyra av drunkningshändelserna inträffar i stadsdelar som är identifierade av
regeringen som särskilt utsatta områden, med hög representation av utlandsfödda,
låg utbildningsnivå och socioekonomisk status. Samtliga av dem som omkom i dessa
områden var pojkar utom en, två personer var ungdomar och tre personer var unga
vuxna. Dessa drunkningsolyckor utmärker sig då de inträffar i samband med
högsommarvärme på välbesökta friluftsbad i storstadsnära miljö.
Barn, ungdomar, människor omkommer genom drunkning, i dag, i Sverige, i
sammanhang som endast borde vara förknippade med glädje, nyfikenhet,
livsbejakande framtidstro. Detta inträffar samtidigt som vi vet att det finns kunskap,
verktyg och metoder för att förhindra detta vårdslösa slöseri av människoliv. Det
går att förändra, det går att förändra nu och vi kommer behöva göra det
tillsammans.

Ett friluftsbad är oftast en väl definierad fastighet eller tomt, med ägare och
nyttjanderättshavare. Det innebär att det finns en tydlig part att vända sig till och
på så sätt tillsammans inleda ett samarbete med den gemensamma målsättningen
att kartlägga befintliga faror. Därmed kan ett underlag skapas som ger
förutsättningar för ett systematiskt och strukturerat förhållningssätt. Med SLS som
en viktig aktör i civilsamhället och med ekonomiskt stöd från Svenskt friluftsliv kan
vi tillsammans utgöra kraften som fyller det organisatoriska mellanrummet mellan
individ och samhälle, myndighet och organisation samt kunskap och okunskap.

Tillsammans kan vi skapa detta genom att:
• Skapa en grund för hur Sveriges friluftsbad ska klassificeras utifrån ett
vattensäkerhetsperspektiv med fokus på förebyggande arbete.
• Finna gemensamma kvalitetssäkrade koncept för att så långt som möjligt möta det
lokala behovet i syfte att skapa bevakningsorganisationer och modeller där SLS är
normerande och kvalitetsskapande.
• Koppla SLS utbildningserbjudande till det lokala behovet och specifika
förutsättningar.
Allemansrätten är avgörande för friluftslivet och turismen, den ger oss tillgång till
naturen och att vi kan ta del av det som naturen erbjuder. Målet för
friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och
utöva friluftsliv på allemansrättsliggrund.

Av de cirka 2 miljoner som verkar inom friluftslivet är SLS en starkt bidragande
aktör som utgör en unik drivkraft och är ledande inom vattensäkerhetsarbetet. Allt
sedan organisationen bildades 1898 har medlemmar genomfört sina uppdrag i
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.

SLS vill och kan bidra till det övergripande friluftspolitiska målen.

SLS vill, kan och behöver vara en av aktörerna som ska utveckla friluftslivet längs
med Sveriges stränder.

Ingen ska behöva drunkna, okunskap är farligt!

Beskrivning av hela projektet och genomförande:
År 1 - Förberedelse
• Kartlägga friluftsbad.



• Skapa kontakt och bygga relationer med nyckelpersoner; SKR, länsstyrelsen,
lokala föreningslivet, markägare m.fl.
• Identifiera dimensionerande förutsättningar för respektive friluftsbad.
• Skapa grunden för klassificeringssystem baserat på dimensionerande
förutsättningar.

År 2 - Genomförande
• Etablera bevakningsorganisationer på tidigare ej övervakade friluftsbad.
• Introducera och implementera informationsmaterial; skyltar och flaggor.
• Synliggöra verksamheten lokalt och regionalt.
• Utgöra stöd avseende organisering, utbildning och fortbildning.

År 3 – Fullfölja
• Följa upp de etablerade bevakningsorganisationer under år 2.
• Identifiera framgångsfaktorer och utmaningar under uppstarten.
• Skapa modeller som är uthålliga, varaktiga och utgör ett kontinuerligt stöd.

Förväntade effekter

Det är vår övertygelse att fler bevakade friluftsbad i Sverige med utbildade, tränade
och engagerade livräddare bidrar till:
- lägre drunkningstal
- ett rikare och tryggare friluftsliv vid landets sjö- och havsbad.
- ökad kunskap hos allmänheten om strandlivets utmaningar och unika
förutsättningar.
- att stödja människors möjligheter att vistas tryggt i, på och vid vatten och utöva
friluftsliv på allemansrättsliggrund.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 400 000
Administration 80 000
Resor och logi 50 000
Material och utrustning 100 000
Digitala verktyg 100 000
Undersökning och analys 25 000
Marknadsföring 50 000

Summa, kr: 805 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

975 409

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.


