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Allemansrätten ger oss tillgång till naturen och gör 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.
Det här är mycket positivt och uppskattat av allmänheten men det innebär också
risker. Mellan 2012 och september 2021 har 1 059 personer omkommit i
drunkningsolyckor i Sverige. Till det kommer de personer som klarade sig men
vårdades för skador som i många fall gett bestående men för livet.

I och med pandemin har simundervisningen och kunskap om vattensäkerhet
minskat i Sverige. I samband med årets höga drunkningsstatistik ser vi att det
kommer bli högt tryck på simundervisning samt livräddarnas arbetsinsatser
framöver. Varmare somrar gör att fler och fler söker sig till friluftsaktiviteter i och
vid vatten. I samband med simkunnighetsskulden som pandemin lämnat efter sig, är
vi oroliga för att antalet drunkningsolyckor ska stiga, i samma eller högre takt än
vad vi tydligt kan se att det gjort de senaste åren i drunkningsstatistiken.
I och med restriktionerna under pandemin har färre utbildningar för simlärare och
livräddare kunnat genomföras. Därför prioriterar vi högt att digitalisera våra
utbildningar för att utbilda fler. För att lyckas med det behöver vi utveckla vår
digitala utbildningsplattform, där vi kan erbjuda digitala utbildningar för dem som
ska bli simlärare, livräddare, och isinformatörer. Vi kommer även digitalisera våra
fortbildningar för att de som redan är aktiva ute i landet ska få möjligheten att
underhålla sina kunskaper.
Vi ser också att det råder en svårare brist på simlärare än normalt på grund av att
simhallar fick stängas på grund av pandemin och simlärare friställdes. Många av
dem har nu sökt sig till andra jobb och därför behöver vi utbilda ännu fler simlärare
än normalt. Vi ser en risk att simskolor får ställas in som en konsekvens av bristen
på personal. Här är det oerhört viktigt att vi tillför resurser så att regionförbund och
lokalföreningar kan höja sin aktivitetsnivå och därmed möta den uppdämda
efterfrågan i samband med återstart.

Projektet syftar till att



• bistå samtliga våra regionförbund och lokalföreningar med att skapa och
presentera tillräckligt många utbildningar och aktiviteter som möter den höga
efterfrågan orsakad av pandemins effekter. Satsningar som riktas speciellt mot
barn, ungdomar och målgrupper som står långt ifrån friluftslivet.
• se över och utveckla befintlig hemsida för att nå ännu fler målgrupper för att
möjliggöra för våra regionsförbund och lokalföreningar att kunna ha egna sidor via
SLS hemsida och på så sätt attrahera fler deltagare till simutbildningarna.
• digitalisera våra utbildningar för att öka antalet deltagare och snabbare kunna
utbilda simlärare, livräddare, och isinformatörer.
• att göra pedagogiska filmer som ska användas i utbildningsplattformen. Allt för att
utbildningarna ska vara inspirerande och målgruppsanpassade.
• att vi framöver även kan skapa utbildningar för introduktion av nyanställda, nya
styrelseledamöter och nya regioner och lokalföreningar vilket kommer att öka
förutsättningarna för ett tryggt friluftsliv i och vid vatten.


