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Kultur- och fritidsnämnden
Dnr. 2014/KFN 099 010

Certifiering av Tyresö kommun som ”Vattensäker
kommun”

Förslag till beslut
Att nämnden antar riktlinjerna för vattensäkerhetsarbete i Tyresö kommun samt
att föreslagen budget avsätts för genomförandet av detta.

Britt-Marie Lundberg-Björk
Förvaltningschef

Thomas Dennerby
Fritidschef

Sammanfattning
KFN har gett Fritidsavdelningen uppdraget att försöka certifiera Tyresö
kommun som en ”Vattensäker kommun”. För att kunna genomföra detta har
fritidsavdelningen tillsammans med säkerhetsenheten, Södertörns
brandskyddsförsvar (SBFF), Medley, berörda avdelningar/enheter på konsultoch servicekontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen samt barn- och
utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för vattensäkerhetsarbetet i Tyresö
kommun. Riktlinjerna måste godkännas av kultur- och fritidsnämnden så att
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fritidsavdelningen kan ansöka hos Svenska livräddningssällskapet och att få bli
certifierade. Beslut behöver också tas kring de kostnader detta för med sig.

Beskrivning av ärendet
KFN har gett Fritidsavdelningen uppdraget att försöka certifiera Tyresö
kommun som en ”Vattensäker kommun”. För att kunna genomföra detta har
fritidsavdelningen tillsammans med säkerhetsenheten, Södertörns
brandskyddsförsvar (SBFF), Medley, berörda avdelningar/enheter på konsultoch servicekontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen samt barn- och
utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för vattensäkerhetsarbetet i Tyresö
kommun.
Kommunen måste, via riktlinjerna, kunna visa är följande:
1. Handlingsprogram enligt LSO. Kommunen ska tydligt ange vem som
har ansvar för vattensäkerhetsfrågor. Det gäller både skötsel av material
och anläggningar. Dokumenterat uppföljningsarbete med inventering
och hanteringa av risker.
2. Skolans måldokumentation: Senast under sjätte året ska elever kunna
simma. Senast under nionde året kunna hantera nödsituation vid
vattnet, inklusive HLR.
3. Tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer
säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Särskilt beakta personer med
särskilda behov.
4. Personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat
säkerhetsutbildning. Arbeta aktivt även med personal som inte tillhör
kommunen.
5. Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt
informera allmänt om vatten- och issäkerhet. Säsongsanpassat
informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen.
6. Minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av
vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till
allmänheten.
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Det absolut viktigaste är att allt vattensäkerhetsarbete som görs dokumenteras,
till exempel alla vattenprover, alla bottenundersökningar, genomförd
simundervisning och så vidare. Det som inte finns dokumenterat anses som inte
genomfört. Ansvaret ligger hos varje medverkande förvaltning eller
organisation.
Vid möten mellan berörda förvaltningar, avdelningar, enheter och andra
inblandade har en plan för detta upprättas, riktlinjer för vattensäkerhetsarbete i
Tyresö.
Som ett led i detta arbete genomför fritidsavdelningen, säkerhetsenheten
tillsammans med SBFF en vattensäkerhetsdag vid Albybadet den 23 maj 2015.
För att klara punkt 6 i certifieringen krävs viss utrustning, denna behöver köpas
in och fördelas till depåerna.
SBFF i Tyresö är kommunens huvuddepå, där ska det största sortimentet av
säkerhetsutrustning finnas. Idag finns ca 100 flytvästar för uthyrning. Ska
kompletteras med isdubbar och ispikar.
På Trollbäckens IP (närheten till Drevvikens långfärdsskridskobana) ska det
finnas isdubbar och ispikar samt ett begränsat antal flytvästar.
Vid Alby friluftsområde (naturskridskobana på sjön) ska det finnas isdubbar,
ispikar samt ett begränsat antal flytvästar.
Budget
Certifiering samt medlemskap i SLS, 4 år
Flytvästar, 45 st. á 400 kr
Isdubbar, 60 par á 130 kr
Ispikar, 60 st. á 300 kr
Totalt:

10 000 kr
18 000 kr
7 800 kr
18 000 kr
53 800 kr

Kostnad för att hyra:
Flytväst, 10 kr per dag eller 50 kr per vecka. Max 7 dagar.
Isdubbar, 5 kr per dag eller 25 kr per vecka. Max 7 dagar.
Ispikar, 10 kr per dag eller 50 kr per vecka. Max 7 dagar.
Hyresintäkter ska finansiera reparationer, svinn etcetera.
Blankett för detta upprättas av fritidsavdelningen och SBFF.
Bilaga 1, Tyresö – en vattensäker kommun.
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