Göteborg den 15 augusti 2012
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Motion: En vattensäker kommun och livräddare/badvärdar
Det är inte acceptabelt att vi fortfarande har flera drunkningsolyckor i Göteborg och därför vill vi
se åtgärder för att förebygga detta.
I Göteborgs kommun ska eleverna i femte klass enligt läroplanen kunna uppvisa att de kan simma
bl.a. 200 m bröstsim och 50 m ryggsim. Om eleven inte uppfyller kraven följs de upp med
åtgärder. Dessa ska inte variera mellan olika stadsdelsnämnder och skolor men det kan enligt
stadsledningskontoret vara svårt att säkerställa. Det finns ingen obligatorisk
simskoleundervisning i Göteborgs kommun utan simkunskap ses som ett kunskapsmål.
Genom att lära alla att simma i tidig ålder kan vi förebygga drunkningsolyckor. Äldre ungdomar
(även vuxna) som inte har lärt sig simma bör enkelt kunna söka sig till en simskola för lära sig.
Göteborg är en stad vid vattnet och visionerna säger att vi ska låta medborgarna komma så nära
som möjligt. Därför bör livräddare/badvärdar finnas på de kommunala badplatserna runtom i
Göteborg under badsäsongen. Detta kan mycket väl vara sommararbetande ungdomar fyllda 18 år
som får en kurs i livräddning.
Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet arbetar tillsammans mot målet om en
nollvision. För att stödja kommunerna har Svenska Livräddningssällskapet tagit fram en metod i
sex steg för ökad vattensäkerhet. När kommunen uppfyller samtliga sex kriterier får kommunen
kalla sig ”En vattensäker kommun”.
Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för En vattensäker kommun
1. Kommunen ska i sitt handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
tydligt ange vem som har ansvar för samt målsättning med vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller
skötsel av materiel och anläggningar, information samt tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. En plan ska
tas fram hur målen uppnås och ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med
inventering och hantering av risker ska bedrivas.
2. Skolan skall tydligt kunna dokumentera att man uppfyller läroplanens mål:
För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i
ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna
hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i
ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, Badvett och

säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa
hjälpredskap enligt principen för förlänga armen, under olika årstider.
3. Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer
säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här ska särskilt beaktas personer med särskilda behov.
4. All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha en adekvat
säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen ska vidare
aktivt arbeta för att personal på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande
kompetens.
5. Kommunen ska 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 ska finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av
vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Att Göteborgs stad föregår med gott exempel och uppfyller Svenska Livräddningssällskapets sex
kriterier för En vattensäker kommun
Att tillsätta livräddare/badvärdar på de kommunala badplatserna i Göteborg under badsäsongen

Theo Papaioannou (VägV)

