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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Livräddningssällskapet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Friluftsliv för alla vid vatten
Projektstart (år/mån):

2022/01
Projektslut (år/mån):

2024/12
Projektets totala budget (kr):

4 080 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 250 000 2022
1 350 000 2023
1 480 000 2024

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Civilförsvarsförbundet, Fryshuset, Håll Sverige rent, Kanotförbundet

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Louise Brädde
E-postadress:

louise.bradde@sls.a.se
Telefon (dagtid):

0769 - 41 14 62
Mobiltelefon:

0769 - 41 14 62

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syfte:
Med projektet Friluftsliv för alla vid vatten vill Svenska Livräddningssällskapet, SLS,
som den enda medlem inom Svenskt Friluftsliv med unik kunskap inom
vattensäkerhetsfrågor;
- Främja folkhälsan samt ge möjlighet att utöva ett tryggt och säkert friluftsliv i, vid
och på vatten.
- stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv på
allemansrättsliggrund.
- Göra våra friluftsbad tillgängligt för alla.
- Verka för ökad kunskap om säkerhet vid bad och deras natur- och kulturmiljö.
- Främja etablering av fler bemannade friluftsbad.
- Förebygga drunkningsolyckor och tillbud generellt för allmänheten på landets
strandbad.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektledning:



Projektledare Louise Brädde, områdesansvarig för livräddning i Sverige samt rektor
på nordens enda livräddarskola i Tylösand, har gedigen erfarenhet inom
livräddning, både nationellt och internationellt. I bakgrunden är Louise lärare samt
specialpedagog och har jobbat inom skolans värld vilket har gett henne en bred
pedagogisk bakgrund. Hon har ett engagemang för friluftsliv och natur. Vår tro är
att effekten av rätt person som projektledare kommer driva projektet framåt med
större framgång.

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

Bakgrund och genomförande:
Ett rikt friluftsliv är viktigt för hela Sverige. Friluftslivet har en positiv inverkan på
folkhälsan, det ger en god naturförståelse och bidrar även till Sveriges utveckling.
Intresset för friluftsliv har ökat de senaste åren och det har även skapats nya
aktivitetsformer som nyttjar friluftsområdena, som till exempel paddling av Stand
Up Paddelboard, vinterbadare och swimrun (spring – simma – spring). Fler
människor har genom det ökade intresset kommit i kontakt med vatten genom
friluftslivet. Vatten är fantastiskt! Det skapar inte bara förutsättningar för liv och
mänsklig kulturell utveckling, det är också en källa till härliga aktiviteter, glädje,
njutning, inspiration och inte minst lugn och ro. Miljöer som ger sådana rikedomar
bör vi vara rädda om och uppmuntra fler att ta del av. Vi är lyckligt lottade i Sverige
som har så mycket fin natur med vatten runt omkring oss. Samtidigt är vatten
skoningslöst. Många människor drunknar varje år och varje enskilt fall är en stor
tragedi. Genom enträget arbete, ökad kunskap och säkrare miljöer kan
drunkningstalet sänkas.

I en undersökning (MSB, 2010), Drunkningsförebyggande arbete – kommunenkät,
visade det sig att mindre än hälften av landets kommuner arbetade med
dokumenterade åtgärder för ökad säkerhet i och vid vatten.

Den 28 april 2021 antog FN:s generalförsamling en resolution om drunkning.
Resolutionen är en reaktion på en vanlig dödsorsak. Enligt
världshälsoorganisationen WHO omkommer årligen mer än 275 000 personer i
drunkning i världen, 90 procent av dem i låg- och medelinkomstländer. I vissa
länder är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn upp till 5 år.
Utgångspunkten är den sedan 2003 internationellt vedertagna definitionen av
drunkning: att drabbas av en livshotande syrebrist efter att ha andats ned vätska i
lungorna. Mellan 2003 och 2017 drabbades årligen i genomsnitt 440 personer av
drunkningsolyckor i Sverige. Hälften av personerna omkom och hälften vårdades för
skador som i många fall gett bestående men för livet.

I Sverige har vi cirka 2700 friluftsbad, år 2021 var det endast 19 av dessa
bemannade med någon form av personal med uppgift att tillgodose säkerheten i, vid
och på vattnet. Sommaren 2021 (juni-augusti) omkom det 58 personer genom
drunkning, 26 av dessa omkom i samband med bad. Fem av dessa personer hade
inte ens fyllt 18 år. Fjorton av dödsolyckorna inträffade på ett obemannat
friluftsbad.

Barn, ungdomar, människor omkommer genom drunkning i dag, i Sverige, i
sammanhang som endast borde vara förknippade med glädje, nyfikenhet och
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 och vi kommer behöva göra det tillsammans.

För att friluftslivet vid vatten ska kunna nås av alla behöver
det tillgänglighets anpassas så att alla kan nå vattnet, med eller utan



funktionsvariation samt oavsett ålder. Det behöver finnas information som är
lättillgängligt, även för de som inte har svenska som modersmål. Om våra friluftsbad
hade liknande uppbyggnad med information, tillgänglighet och utrustning skulle det
underlätta för många att kunna komma i kontakt med friluftsliv vid vatten. För att få
allmänheten till ett tryggare friluftsliv som inkluderar bad skulle vi vilja förebygga
på våra friluftsbad genom att hjälpa allmänheten med risker, bemanning,
information samt delge kunskap om vattensäkerhet.

Allemansrätten är avgörande för friluftslivet och turismen, den ger oss tillgång till
naturen och att vi kan ta del av det som naturen erbjuder. Allemansrätten gäller
både på land och i, vid och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan
överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Alla friluftsorganisationer som
vistas i, vid och på vatten skulle med fördel kunna använda sig av produkten av
detta projekt för att utöva ett tryggt och säkert friluftsliv kring vatten. Målet för
friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och
utöva friluftsliv på allemansrättsliggrund. Inte störa – inte förstöra.

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.

Svenska Livräddningssällskapet vill och kan bidra till det övergripande
friluftspolitiska målen.

Svenska Livräddningssällskapet vill, kan och behöver vara en av aktörerna som ska
utveckla friluftslivet vid Sveriges vatten.

Ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap!

År 1 – Förberedelse och kartläggning
• Kartlägga friluftsbad med dess risker.
• Göra en plan för hur vi kan tillgänglighetsanpassa, utbilda, informera och utrusta
friluftsbaden efter deras risker.
• Bygga utbildningar för att främja folkhälsan samt friluftslivets organisationer samt
ge möjlighet att utöva ett tryggt och säkert friluftsliv i, vid och på vatten.
• Skapa kontakt och bygga relationer med nyckelpersoner för friluftsbaden, till
exempel: Sveriges Kommuner och regioner, länsstyrelsen, lokala föreningslivet,
markägare med flera.

År 2 - Implementering
• Erbjuda riskanalys för friluftsbad.
• Erbjuda stöd i att etablera bemanning, information, tillgänglighets anpassa och ge
vattenkunskap för friluftsbad.
• Erbjuda utbildning i vattensäkerhet för friluftsorganisationer samt allmänheten i,
vid och på vatten.
• Introducera och implementera informationsmaterial så som skyltar och flaggor.
• Synliggöra verksamheten lokalt och regionalt.
• Utgöra stöd avseende organisering, utbildning och fortbildning.

År 3 – Fullfölja och utvärdera
• Följa upp från år 2, stödet i att etablera bemanning, information, tillgänglighets
anpassa och ge kunskap om vattensäkerhet för friluftsbad.
• Identifiera framgångsfaktorer och utmaningar under uppstarten.
• Skapa modeller som är uthålliga, varaktiga och utgör ett kontinuerligt stöd för
allmänheten att utöva ett tryggt och säkert friluftsliv i, vid och på vatten.



• Utvärdera och blicka framåt för att få fler personer att attraheras av friluftslivet i,
vid och på vatten.

Förväntade effekter

Förväntade effekter:
Det är vår övertygelse att fler bemannande friluftsbad i Sverige med utbildade,
tränade och engagerade livräddare bidrar till:
- Främja folkhälsan genom att det ger möjlighet att utöva ett tryggt och säkert
friluftsliv i, vid och på vatten.
- Färre människor som omkommer genom drunkning på våra friluftsbad.
- Ökad kunskap hos allmänheten om friluftslivet vid vatten och deras unika
förutsättningar.
- Att stödja alla människors möjligheter att vistas tryggt i, vid och på vatten och
utöva friluftsliv på allemansrättsliggrund nära vattnet.
- Att stöda Sveriges friluftsorganisationer med deras säkerhet samt trygghet i, vid
och på vattnet.
- Att bygga en modul om det marina livet så fler kan lära sig mer om vår närmiljö.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 500 000
Administration 100 000
Resor och logi 50 000
Informationsmaterial och utrustning 200 000
Digitala verktyg 150 000
Undersökning / analys 150 000
Kommunikation 100 000

Summa, kr: 1 250 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1220 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.


