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Vattensäkerhet
DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018
Kommunstyrelsen 2017-03-15 § 56

Dokumentet Vattensäkerhet är framtaget av kommunens vattensäkerhetsgrupp och är ett
delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018 antaget av
kommunfullmäktige 2016-02-23.
Illustration framsida: Staffan Nylander
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Ur handlingsprogrammet
VATTENSÄKERHET I KOMMUNEN UPPNÅS GENOM att den enskilde använder flytväst vid
aktiviteter på vatten. God vattensäkerhet uppnår man också genom att den enskilde kan simma.
Ju tidigare simkunnighet desto bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare och verksamhetsutövare
måste också se till att det finns god tillgång till livräddningsutrustning vid platser för
vattenaktivitet.
GOD VATTENSÄKERHET UPPNÅS OCKSÅ GENOM ATT KOMMUNEN
 bedriver simundervisning för alla elever så att de kan nå simkunnighetsmålen i
läroplanen
 tillhandahåller flytvästar och säkerhetspaket för is för korttidsuthyrning
 tillhandahåller och underhåller livräddningsutrustning på kommunal mark
SÄRSKILD SATSNING UNDER MANDATPERIODEN
 öka flytvästanvändande för personer som är 50 plus (ftn, ks)
 simkunnighet i de tidiga skolåren (ftn, bun*)
* ftn – fritidsnämnden, bun – barn- och utbildningsnämnden, ks–kommunstyrelsen

Andra mål och riktlinjer
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
MSB har följande punkter som grund för att kommunerna ska uppnå en god vattensäkerhet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ta med drunkning i handlingsprogram
Tillhandahåll livräddningsutrustning (enligt Lagen om skydd mot olyckor).
Erbjud simundervisning enligt Skolverkets läroplan.
Se till att vattenanläggningarna är säkra (enligt Lagen om skydd mot olyckor, Plan- och
bygglagen och Ordningslagen)
Tydliggör ansvaret för vattensäkerhetsfrågorna i kommunen
Skapa en tvärsektoriell plattform för det drunkningsförebyggande arbetet
Gör riskanalyser av kommunens vattenmiljöer
Precisera mål och åtgärder mot drunkningsolyckor
Gör regelbunden kontroll av säkerheten vid vattenmiljöer
Se över personalens utbildning och rutiner
Informera allmänheten
Öka invånarnas simkunnighet
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SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET (SLS)
SLS har tagit fram sex kriterier eller delmoment som var för sig och tillsammans kommer att
innebära en ökad vattenkunskap och därmed en ökad vattensäkerhet. De kallar detta arbete för
En vattensäker kommun:
1. Kommunen skall i sitt handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) tydligt ange vem som har ansvar för samt målsättning med vattensäkerhetsfrågor.
2. Skolan skall tydligt kunna dokumentera att man uppfyller läroplanens mål
3. Kommunen skall ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer
säkerhetsmedvetandet hos vuxna.
4. All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen skall ha en adekvat
säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall.
5. Kommunen skall aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt, dels informera
allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta, dels säsongsanpassat
informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen.
6. I kommunen skall finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av
vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.

Uppdrag och ansvar
Räddningstjänsten samordnar vattensäkerhetsfrågorna på kommunstyrelsens uppdrag.
Uppföljning sker genom den årliga verksamhetsberättelsen för det samlade arbetet med trygghet
och säkerhet.
Vattensäkerhetsgruppen består (i jan 2015) av representanter för Fritid Jönköping,
räddningstjänsten, utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret, Livräddningssällskapet
Jönköpings län (SLS), och Jönköpings Simsällskap (JSS).

Uppföljning
Uppföljning av aktiviteterna i detta delprogram sker regelbundet vid de tillfällen
vattensäkerhetsgruppen sammanträder samt enligt nedan.
Indikator

Intervall

Ansvarig

Simkunnighet åk 2*
kommunala skolor

Vid läsårets slut

Fritid Jönköping

Simkunnighet åk 6**

Vid läsårets slut

Utbildningsförvaltningen

Status på utrustning för livräddning i
vatten

Årligen i april-maj

Räddningstjänsten

Säkerheten på baden samt andra
vattenanläggningar

Årligen

Fritid Jönköping respektive
tekniska kontoret

Användning av flytväst

När det görs nationella
undersökningar

Räddningstjänsten

* Kan simma 25 meter.
** Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg enligt mål i läroplanen.
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Aktiviteter 2015-2018
SÄRSKILDA SATSNINGAR UNDER MANDATPERIODEN
Från Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018, kommunfullmäktige 2016-02-25 § 38.
Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

öka flytvästanvändande för
personer som är 50 plus

Information på kommunens
hemsida

Räddningstjänsten

Vattensäkerhetsgruppen

Information till media vid
lämpliga tillfällen

Räddningstjänsten

Vattensäkerhetsgruppen

Information vid uthyrning
av livräddningsutrustning

Räddningstjänsten

Vattensäkerhetsgruppen

Se över organisationen
kring simundervisningen i
de tidiga skolåren för att
säkerställa att
simkunnighetsmålet i åk 6
nås.

Utbildningsförvaltningen

Fritid Jönköping

Att samtliga elever i åk 6 ska vara
simkunniga
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MSB:S TOLV PUNKTER FÖR ÖKAD VATTENSÄKERHET
Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Livräddningsutrustning för vatten
ska finnas på platser som beskrivs i
MSB:s ”Allmänna råd för
vattenlivräddningsutrustning” och
vara i gott skick

Utplacering av utrustning
där det krävs. Tillsyn och
underhåll av
livräddningsutrustning ska
ske regelbundet

Räddningstjänsten

Fritid Jönköping

I åk 6 ska alla elever uppnå målet
för simkunnighet, d.v.s. 200 m
simning varav 50 m på rygg

Simundervisning i skolan
ska bedrivas enligt
fastställd plan så att målet i
åk 6 uppnås.

Utbildningsförvaltningen

Obligatorisk
simundervisning i åk 2

Utbildningsförvaltningen

Regelbunden egentillsyn
ska genomföras

Fritid Jönköping

Kommunens badanläggningar och
andra vattenanläggningar med risk
för drunkningsolyckor ska vara
säkrade mot olyckor

Fritid Jönköping

Tekniska kontoret
(olika ansvarsområden)

Regelbunden kontroll för
kommunens vattenanläggningar
ska genomföras

Skapa gemensam
uppföljning för samlad bild

Fritid Jönköping

Räddningstjänsten

En tvärsektoriell plattform för
arbetet ska finnas

Finns redan.
Representationen behöver
ses över och tydliggöras

Räddningstjänsten

Vattensäkerhetsgruppen

Riskanalyser av kommunens
vattenmiljöer ska vara genomförda

Inventering av kommunens
livräddningsutrustning för
vatten

Räddningstjänsten

Fritid Jönköping

Badpersonal, pedagogisk personal
och omsorgspersonal ska ha den
utbildning och kunskap som krävs
för att vattensäkerheten ska kunna
garanteras

Se särskild satsning. Även
utbildning och rutiner vid
bad ska ses över

Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
(olika uppdrag)

Vattensäkerhetsgruppen

Regelbunden
kompetensutveckling av
personal på kommunens
badanläggningar i
livräddning, första hjälpen
och L-ABC

Fritid Jönköping

Räddningstjänsten

Årstidsanpassad och
händelsebaserad
information ska spridas i
olika kanaler

Räddningstjänsten

Kommunen ska
tillhandahålla flytvästar och
säkerhetspaket för is för
uthyrning, anpassat efter
efterfrågan

Räddningstjänsten

Destination Jönköping

Simkurser för vuxna

Jönköpings simsällskap

Fritid Jönköping

Särskilda aktiviteter för att
lära vuxna att simma

Fritid Jönköping

Jönköpings simsällskap

Tekniska kontoret
(olika ansvarsområden)

Kommuninvånarna ska veta att
man ska använda flytväst vid
vattenaktiviteter
Kommuninvånare som ger sig ut på
naturis ska veta innebörden av KUS
(Kunskap, Utrustning och Sällskap)

Öka invånarnas simkunnighet

Jönköpings simsällskap
Livräddningssällskapet
Jönköpings län
Fritid Jönköping
Vattensäkerhetsgruppen

Livräddningssällskapet
Jönköpings län
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ÖVRIG AKTIVITET
Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Ägare av flyttbara pooler ska veta
vilka åtgärder de kan vidta för att
minska riskerna för drunkning

Information på kommunens
webb

Räddningstjänsten

-

Information till media vid
lämpliga tillfällen

Räddningstjänsten

Livräddningssällskapet
Jönköpings län
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