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Inledning 
Orsa kommun har stora möjligheter att erbjuda ett rikt friluftsliv, både sommar- och vintertid, för 
boende, besökande och turister. Både is och vatten beträds på egen risk av var och en, men Orsa 
kommun ska säkerställa information, skydd och säkerhet i rimlig omfattning och god kvalitet. 

Säkerhet 
Kunskap, information och tillgång till räddningsutrustning är viktigt när det gäller att undvika 
allvarliga skador vid sjöar och på isar. Utgångspunkten är att olyckor ska undvikas. Häri ligger att 
den enskilde har god vattenvana och simkunnighet, att det finns relevant information och - om 
olyckan ändå är framme - tillgång till funktionell säkerhets- och räddningsutrustning. Flytvästar 
finns att låna och alla barn erbjuds simundervisning. Kommunen kan också ha en samordnande roll 
för att tillsammans med markägare och verksamhetsutövare hålla en jämn och god nivå på 
badplatser och isytor runt om i kommunen. 

Risker 
De största riskområdena är vid badplatserna sommartid, samt vistelser på isen på vintern. Hög nivå 
på enskildas simkunnighet är en viktig faktor för att undvika olyckor. Att badplatserna har en säker 
utformning, att det finns information om sjö- och is vett samt var räddningsutrustning finns är också 
avgörande för att begränsa riskerna. 
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Åtgärder, ansvar och genomförande 

 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Alla prioriterade badplatser 
skall inspekteras en gång 
per år 

Kontroll av 
säkerhetsutrustning 

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Kultur och fritid 

Kultur och fritid Löpande 
varje vår 

Alla prioriterade badplatser 
skall inspekteras en gång 
per år 

Kontroll under vatten Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Kultur och fritid 

 Löpande 
varje år 

Informationsskyltar på 
prioriterade badplatser 

Framtagande av 
informationsskyltar 
kopplade till is och 
vattensäkerhet 

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Kultur och fritid 

Kultur och fritid 2019–
2020 

Kontroller under 
badsäsongen 

Återkommande 
kontroll 

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Kultur och fritid 

Kultur och fritid Löpande 

Möjlighet att använda 
flytväst för alla 

Utlån via kommunens 
Sportotek. 
Kommunicera med 
invånaren att möjlighet 
finns att låna flytväst. 

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- AME och 
integration 

AME och 
integration 

Löpande 

Samverkan kring 
badplatser, båthamn och 
skridskobanor 

Dialog med bland 
annat båtklubben, 
skridskoklubben och 
Grönklittsgruppen om 
is och vattensäkerhet 

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Kultur och fritid 

Kultur och fritid Årligen 

Simundervisning för 
samtliga elever i 
förskoleklass och årskurs 1. 

Simundervisning Verksamhetsområde 
Lärande: 
Rektorer på F-6 
skolorna. 

Lärare 
Elever 

Löpande 

Uppföljning och 
extraundervisning varje år 
för de elever som inte lärt 
sig simma. 

Simundervisning Verksamhetsområde 
Lärande: 
Rektor på F-6-
skolorna.  

Lärare 
Elever 

Löpande 

Betyg i simning i årskurs 6. Simundervisning Verksamhetsområde 
Lärande: 
Rektor på F-6-
skolorna.  

Lärare 
Elever 

Löpande 


