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Värdegrund

= Regionförbund

Vår värdegrund är vår gemensamma plattform
och består av värdeord som beskriver hur vi
ska agera och uppfattas. Värdeorden driver
oss framåt mot visionen och våra mål, gör
oss synliga och hjälper oss att fatta beslut i
vardagen.

= Lokalförening
= Bevakad strand
= Centralt kansli

Humanitet: Vårt sätt att tänka och handla
präglas av förstående av och medkänsla med
andra människor. Vi står för människovänlighet
och välvilja.
Gemenskap: Vi strävar emot att alla ska ingå
i en positiv och levande gemenskap som ger
trygghet och glädje i vardagen. Vi står för att
det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt att
bemöta och kommunicera.

Jämtland

Västernorrland

Respekt: Vi bemöter varje människa med respekt
för den unika person hon/han är. Vårt samspel
med andra människor präglas av värme och
lyhördhet.
Engagemang: Vi drivs av och existerar tack vare
vårt engagemang. Vi finns till för att tillvarata
och utveckla det ideella engagemanget.
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Vad kan man skriva om 2020 utan att nämna Covid. Pandemin som fortfarande påverkar hela världssamfundet. Svenska Livräddningssällskapet drabbades.
Mycket av det vi planerat har inte kunnat genomföras. Vi valde att, inte ställa in
allt utan istället ställa om, göra så mycket vi kunde, men coronasäkert. Tack vare
alla er ute i landet har vi, som ni kan läsa i verksamhetsberättelsen, trots pandemin
kunna genomföra imponerande många utbildningar, bevakningar och evenemang
runt om i landet. Stor eloge till er alla!
Med detta sagt vill jag blicka framåt. SLS är en kunskapsorganisation. Det gäller
alla våra verksamheter. Det är ni SLS-are ute i landet som är bärare av denna, vår
gemensamma kunskap och kompetens. Detta skapar förutsättningen för att SLS
skall vara en organisation som syns, hörs och gör skillnad.
Vi lever i ett samhälle där privata aktörer i allt större utsträckning vill konkurrera med oss, det kan gälla bevakning av stränder, simundervisning eller olika
utbildningar. Det bästa sättet att möte dessa privata aktörer är att ständigt öka vår
kompetens och kunskap. Vara ledande.
Som ett led i vår kompetensökning har SLS tillsammans med Karolinska Institutet
en första artikel godkänd för publikation i en vetenskaplig tidskrift. Genom en
unik registerstudie av alla inom sjukvården dokumenterade drunkningar och tillbud har vår kunskap om drunkning ökat avsevärt. Det skall bli mycket spännande
att se fortsatta studier och följa det fortsatta vetenskapliga arbetet. Jag tror att
faktabaserad kunskap är vägen vi måste gå för att möta dem som vill konkurrera
med oss på området vattensäkerhet.
Under året som gått har vi även arbetat vidare med
strategi 2025 som skall vägleda oss mot framtiden.
Mycket arbete är nedlagt och kommer till del att
kunna presenteras till årsmötet. En del i arbetet är att
omforma våra utbildningar till att bli mer anpassade
för våra kunder. Detta tror jag är ett nödvändigt steg
för att bibehålla attraktionskraften i våra utbildningar
och kunna vara konkurrenskraftiga mot andra.
Tack alla för året som gått och följ med SLS
på vägen mot vår vision: NOLL DRUNKNINGAR
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Anders Jacobsson, Ordförande

Tack

15 ÅR SOM
GENERALSEKRETERARE
Tiden går fort när vi har en viktig uppgift och roll att fylla, att nu få blicka tillbaka på 15 år av engagemang, glädje, kamratskap
och livsviktigt arbete är en ynnest som jag ödmjukt ser tillbaka på. I denna stund känner jag stor tacksamhet till Claes Thorell,
styrelseordförande 2003–2009, som ställde frågan om jag kunde tänka mig att axla rollen som generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet, SLS. Att tacka ja till frågan är ett av mitt livs bästa beslut, det blev början på en fantastisk resa med det stora
och viktiga uppdraget att RÄDDA LIV.
På min och organisationens väg fram till idag, finns det ett antal milstolpar som är extra viktiga och som jag känner stor stolthet
för å organisationens vägnar som jag gärna vill nämna här.
Att återinföra simkunnighet som ett betygsämne i Läroplanen i grundskolan är en av de viktigaste milstolparna under min tid i
SLS. Det grundläggande arbetet påbörjades långt innan jag tillträdde av Mona Lisa Wernesten, dåvarande utbildningsansvarig,
men de sista årens tuffa lobbyarbete genomförde vi tillsammans. Efter uppvaktning hos dåvarande utbildningsministern Jan Björklund, fick vi i september 2007 det glädjande beskedet att regeringen fattat beslut enligt vårt förslag. Något vi idag kan se har en
stor betydelse för simkunnigheten bland barn och unga och en viktig del i SLS förebyggande arbete.
Nollvisionen antogs 2010 och är ännu en viktig milstolpe. I avsaknad av att någon myndighet har tagit på sig ledartröjan tog vi
den, och vi kommer ha den på oss under lång tid. Vi har hjälpt såväl kommuner som privata aktörer med vår kunskap. Från norr
till söder har våra regionförbund och lokalföreningar bidragit till en ökad kunskap om säkerhet i, vid och på vatten.
Grunden till vad International Lifesaving organisation (ILS) är idag, kan med stor respekt föräras Bertil Werner, (ordförande i SLS
1978–2003) som var ILS juridiska rådgivare under många år och ledamot i dess styrelse. I de internationella sammanhangen får vi
ta del av både utvecklings- och forskningsresultat. Och nämnas bör att vi efter många diskussioner slutligen fick gehör för simkunnighetens betydelse för räddande av liv. Förutsättningen för att kunna livrädda dig själv eller någon annan är de facto att du kan
simma och har kunskap om hur du gör en livräddande insats. Det har resulterat i en mängd intressanta projekt som länkar samman
simkunnighet, livräddning och säkerhet. Det pågår nu en intressant studie om bakomliggande faktorer i samband med drunkning
där SLS tillsammans med Karolinska Institutet, kommer att presentera en viktigt studie som ger oss mer kunskap
om drunkningsolyckor och dess utkomst. Nordiska samarbetet har även det bidragit till SLS utveckling över tid.
Efter år av pausat samarbete initierade jag att vi skulle återuppta samarbetet, i ny form och med nytt syfte.
Det visade sig väldigt lyckosamt och idag kan vi alla inom det nordiska samarbetet med stolthet säga att vi
är en stark röst i internationella sammanhang. En mycket viktig milstolpe.
När jag nu, i skrivande stund, tänker på allt som har hänt under dessa 15 år inser jag att det är omöjligt att
på en sida få med allt. Men jag vill ändå avslutningsvis nämna det som är mig varmast om hjärtat, nämligen
alla kollegor, styrelseledamöter och ideella eldsjälar som gör SLS till vad vi är. Utan alla dessa fantastiska
människor är SLS ingenting, därför måste vi alla fortsätta inspirera och engagera så att fler vill vara med och
Karin Brand,
rädda liv. Vad kan vara mer heroiskt och viktigt. Med dessa ord vill jag rikta mitt varma och innerliga tack till
Generalsekreterare
alla samarbetspartners, sponsorer, medlemmar och alla som på något sätt bidrar till SLS.
2006-2021

Tack för fantastiska 15 år och stort lycka till in i framtiden.
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Året i korthet

9 JANUARI

31 JANUARI

4-5 MARS

Fördelningen av statsbidrag till
landets friluftslivsorganisationer är
klar. Svenska Livräddningssällskapet får 1 720 000 kronor i
form av organisationsbidrag och
2 450 500 i projektbidrag.

Vi presenterar drunkningsstatistiken
för 2019 där 68 personer
omkommer till följd av drunkning.
Det är det lägsta antalet omkomna
vid drunkningsolyckor någonsin.

Vi genomför vattensäkerhetskonferensen i Helsingborg med
över 130 deltagare. På agendan
står bland annat En vattensäker
kommun, säkrare friluftsbad och ett
vattensäkert friluftsliv.

Fördelning av
stadsbidrag

27 MARS

Issäkerhetsrådet
uppmanar till försiktighet
på svaga vårisar
Vårsolen och värmen påverka isen
på djupet utan att det syns på ytan
vilket gör vårisarna förrädiska. Sex
personer omkommer i isrelaterade
drunkningsolyckor under mars.

Årssammanställning
drunkningsolyckor 2019

Vattensäkerhetskonferens

8 MAJ

15 - 21 MAJ

Med anledning av Coronapandemin
och dess inverkan på landets bad,
stränder och utomhusbassänger
delar vi, som en del av civilsamhällets ideella organisationer, med oss
av våra expertkunskaper genom att
presentera strand- och poolvett.

Kampanjen ”Wear It, Sweden! –
Den bästa flytvästen är den du har
på dig” genomförs på flera håll
i landet och vi uppmärksammar
vikten av att använda flytväst.

Strand- och poolvett

Wear It, Sweden!

16 MAJ

1 JUNI

19 JUNI

Vi genomför vårt årsmöte digitalt.
Anders Jacobsson blir omvald till
ordförande. Stephan Svenning,
Tanja Havstorm och Anette
Yngvesson-Hjort blir nyvalda
ledamöter. Kennie Thörn blir
omvald som ledamot.

Vi stöttar årligen ca
200 sommarsimskolor.
Sommarsimskolor i öppet vatten
är extra viktiga, för att det är i
våra sjöar och hav som de flesta
drunkningsolyckor sker.

Strandbevakningen drivs ideellt
på två platser i Sverige. I Tylösand
startade de sin bevakningssäsong 19
juni och avlutade 9 augusti, och på
Gotland, Tofta hade de bevakning
v. 28-32.

Årsmöte

Svenska Livräddningssällskapet
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Sommarsimskolesäsongen börjar
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Standbevakning på våra
stränder

Året i korthet

24 JUNI

31 AUGUSTI

1 SEPTEMBER

Det varma vädret som är på ingång
över hela landet gör att vi går ut
och varnar för en ökning av antalet
drunkningsolyckor. 26 personer
omkommer i drunkningsolyckor i
juni.

Vi uppmanar landets kommuner
och friskolor att fortsätta genomföra
sina planerade badbesök så att
grundskoleelever fortsatt kan ges
möjlighet att nå kunskapsmålen för
Idrott och hälsa.

Vi lanserar Barnens
Livräddningsskola som digital kurs.
Kursen ger barn rätt attityd och
grundläggande kunskaper i hur de
tryggt kan uppträda i, vid och på
vatten och isar.

Varnar för
drunkningsolyckor

Bad och Simundervisning
i pedagogisk verksamhet

Ny digital kurs om
vattensäkerhet för barn

25

20
tegi

Stra

11-13 SEPTEMBER

6 NOVEMBER

7-8 NOVEMBER

Riksorganisationens styrelse och
råd genomför planeringsdagar med
fokus på strategiarbetet ”Strategi
2025”. Den färdiga strategin är tänkt
att presenteras på årsmötet 2021.

Issäkerhetsrådet uppmanar till
försiktighet. De första klara
sprickfria isarna, som nu lägger
sig i fjällen kan vara mycket svåra
att bedöma. De ger också tips på
hur man vistats säkert på isen och
hänvisar till issäkerhet.se

Vi genomför en digital konferens
för alla våra utbildare. På
konferensen får utbildarna
kompetensuppdateringar och tar
del av nyheter som är på gång inom
organisationen.

1 DECEMBER

1-24 DECEMBER

26 DECEMBER

Vi lanserar simborgarmärkets
nya färg och börjar sälja det i vår
webshop.

På Instagram öppnar vi varje dag
fram till jul en ny lucka där vi
berättar mer om vår verksamhet
över hela landet. Flera av våra
regionförbund och lokalföreningar
deltar.

Planeringsdagar

Simborgarmärket 2021

Svaga isar i fjällen

Adventskalender
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Utbildarkonferens

Vattensäkerhet på
arabiska

Vi besöker Alkompis TV-studio och
pratar om vikten av att kunna simma
och ha kunskap om vattensäkerhet.
Studioprogrammet dubbades till
arabiska och nådde över 60 000
arabisktalande i Sverige.
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020

Simkunnighet

ATT FRÄMJA
ALLMÄN
SIMKUNNIGHET
Inom verksamhetsområde simkunnighet arbetar vi med frågor som rör den allmänna simkunnigheten. Här är simskolan en av grundbultarna och vårt fokus som
riksorganisation är att skapa förutsättning för våra regionförbund, lokalföreningar
och andra aktörer att genomföra simskolor runt om i landet. Detta gör vi till exempel genom att utbilda simlärare, stötta sommarsimskolor och driva projekt som
leder till en ökad kvalité i utbildningen eller ger möjlighet för fler att utbilda sig.

Simskola för stora och små

SIMKUNNIGHETSDEFINITION:

”Simkunnig är den som
kan falla i på djupt vatten, få huvudet under
och efter att åter ha tagit
sig upp till ytan, kan simma 200 meter i en följd
varav 50 meter ryggsim.”

För att fler barn och vuxna ska kunna gå i simskola behövs det simlärare. Under
2020 minskade antalet simlärare som vi utbildade till 268 personer (392, 2019).
Vad minskningen exakt beror på är svårt att se men den kan till viss del härledas
till Coronapandemin med stängda simhallar och svårigheter att genomföra utbildningar där det krävs att man är fysiskt på plats. Av de som utbildades under 2020
fick 25 personer genomföra utbildningen kostnadsfritt, tack vare vårt samarbete
med Trygg Hansa. Dessa 25 personer utbildades med extra fokus på att möjliggöra
att fler barn kunde delta i en sommarsimskola.
Vi anser att sommarsimskolorna är extra viktiga och att alla barn borde gå i sommarsimskola utomhus i sjö eller hav. Detta för att det är i våra sjöar och hav som
de flesta drunkningsolyckor sker. Det är en väldigt stor skillnad på att gå i simskola i en pool eller i en sjö eller i havet. I poolen är det klart, ljust vatten. Barnet
ser botten hela tiden och temperaturen är behaglig. Ute har vi oftast kallt, mörkt
vatten och botten kan variera från fin sandbotten, till klippor eller dy. Därför är det
väldigt viktigt att barnen får möjlighet att lära känna de olika förhållanden som
råder i svenska vatten. Och till vår stora glädje har efterfrågan för att få delta i en
sommarsimskola varit stor i år och antalet barn som deltog ökade från ca 24 500
barn 2019 till ca 32 600, 2020.
I simskolan får man lära sig mycket mer än att bara simma från en punkt till en
annan. Med stöd av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har vi också möjlighet att

Svenska Livräddningssällskapet
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Simkunnighet

ge barn viktig kunskap om solen och dess starka strålar. Vi lär ut vädervett, där
kunskap om solen ingår, till barnen både i sommarsimskolan och i klassrummet
genom Barnens Livräddningsskola. Genom vädervettsreglerna får barnen kunskap
om vad de ska tänka på när de visats i bland annat solen. Det kan till exempel vara
hur man skyddar sig mot solen för att inte bränna sig eller att det är bra att leka i
skuggan mellan klockan elva och tre på dagen när solen är som starkast.

Vattensäkerhetsutbildning

Vattensäkerhetsutbildningen är värdefull.
Den höjer säkerheten och
livskvaliteten för dem som
känner sig osäkra i och vid
vatten.

Projektet Vattensäkerhetutbildning som vi driver med stöd av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap, MSB, är det största projektet vi driver inom simkunnighetsområdet. Projektet har drivits sedan 1996 med huvudinriktning på vattensäkerhet. Målgrupperna för denna verksamhet var från början landets 6-åringar, främst från socioekonomiskt svaga områden. Men idag erbjuder vi kostnadsfri
vattensäkerhetsutbildning för både barn och vuxna runt om i landet. Bland de
vuxna deltagarna har de flesta genom åren haft invandrarbakgrund, ca 95 procent
och 70–90 procent är kvinnor. Bland barn har deltagarantalet med invandrarbakgrund varit lägre än vuxna, ca 75 procent. Fördelningen mellan pojkar och flickor
har varit väldigt lika, det har bara varit några procents skillnad genom åren.
Kännedomen om vattensäkerhetsutbildningen är stor, kurserna blir snabbt
fullbokade och det är numera en etablerad verksamhet på många platser i landet.
Trots Coronapandemin och dess restriktioner lyckades vi på ett coronasäkert sätt
genomföra alla kurstillfällen och tack vare extra tilldelning av medel från MSB
blev det 46 vattensäkerhetsutbildningar fler än vad vi planerat från början. Under
2020 deltog 4 215 (3 961, 2019) personer i vattensäkerhetsutbildning, 1 988 (1 866,
2019) av dessa var vuxna och 2 227 (2 095, 2019) var barn.
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Simkunnighet

Våra märken
Att gå i simskola och klara sitt första märke är för många ett minne för livet.
Våra märken bygger på en kunskapsstegen där märkena skapar den röda tråden i
simskolan med en tydlig struktur och målbeskrivning. Svenska Livräddningssällskapets märken hjälper simläraren att kontrollera att barnen verkligen lärt sig de
olika momenten ordentligt. När grunden är lagd finns också simkunnigheten och
vattensäkerheten där.
Simskolans kunskapsstege leder fram till läroplanens mål för grundskolan och
börjar med märket Doppingen för att så småningom efter ett antal delmål nå till
Bronsbojen. Det är ett simkunnighets- och säkerhetsmärke som innehåller alla de
moment som ingår i målen för skolans läroplan för årskurs 6.

ATT KLARA ETT
”
MÄRKE ÄR ETT
MINNE FÖR LIVET”

På vår hemsida berättar vi om våra märken och det är en av de mest välbesökta
sidorna, 43 931 unika besökare under 2020, det är ökning med 52 procent mot
2019. Även om intresset för att lära sig mer om våra märken är stort så sjönk försäljningen av antalet märken med 23 procent mot föregående år.

Utbildningar
Inom simkunnighetområdet har vi flera olika utbildningar men Coronapandemin
gjorde det extra utmanande att genomföra utbildningar under 2020. Den mest
efterfrågade utbildningen är vår simlärarutbildning och vi utbildade 268 simlärare
under 2020. Vi utbildade även babysiminstruktörer 29 personer (50, 2019) och har
flera olika fortbildningar. En ny fortbildning togs fram under 2020 ”Barn i behov
av särskilt stöd”. Fortbildningen vänder sig till dem som arbetar med barn i behov
av särskilt stöd och vi ser framemot att kunna lansera denna utbildning under
2021.

Svenska Livräddningssällskapet
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Livräddning

ATT VERKA
FÖR UTBREDD
KUNNIGHET I
LIVRÄDDNING
Inom verksamhetsområdet livräddning arbetar vi med frågor som rör kunnighet
inom livräddning. Det kan till exempel vara att utbilda poollivräddare och havslivräddare, bistå i arbetet med strandbevakning, lära ut HLR och Första Hjälpen eller
anordna och stötta verksamhet för juniorlivräddare. Vi stödjer också tävlingsverksamheten inom livräddning.

Utbildning
Coronapandemin slog extra hårt mot våra utbildningar inom verksamhetsområde
livräddning. De planerade havslivräddarutbildningarna fick ställas in helt och vi
utbildade bara 58 poollivräddare (176, 2019).
Som utbildad poollivräddare arbetar man i en simhall eller vid ett utomhusbad
med att bevaka och skapa en säkrare miljö för badgästerna. Under 2020 har
många simhallar haft helt eller delvis stängt vilket kan ha påverkat efterfrågan
på poollivräddare. Konsumentverket rekommenderar att en badvärd ska ha minst
SLS-utbildning poollivräddare eller motsvarande kunskaper. Den Europeiskastandarden 15288–2 anger också att det är den Nationella Livräddningsorganisationens utbildning som ska utgöra lägsta kompetensnivå för badvärd. Poollivräddare
arbetar som badvärd/livräddare på badhus och simhallar.
Som utbildad Havslivräddare bevakar man vid öppet vatten vid sjö eller hav.
Förutom att rycka in vid drunkningstillbud handlar mycket av arbetet om förebyggande arbete för att förhindra olyckor samt att ta hand om bistick, skrubbsår och
borttappade barn under sommarmånaderna. Att vi var tvungna att ställa in havslivräddarutbildningarna under 2020 kan ha skapat en brist på havslivräddare. Vi
ser att fler och fler kommuner anställer havslivräddare under sommarmånaderna
för bevakning på kommunens stränder. Många av de som utbildar sig arbetar även
ideellt på stränder där våra regionförbund eller lokalföreningar bedriver strandbevakning utanför kommunens regi.
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020
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Strandbevakning

ANTAL OMKOMNA I
BADRELATRERADE
DRUNKNINGSOLYCKOR
2020

29

I Sverige finns cirka 100 000 sjöar, cirka 3 000 km kust och cirka 2 700 badplatser, och den här sommaren när extra många semestrade i Sverige sökte sig fler
till våra stränder, speciellt i början av sommaren när det var som varmast. Under
sommaren var endast 18 av landets alla stränder bevakade och 29 personer omkom
i badrelaterade olyckor. Av dessa dödsolyckor inträffade 23 vid en obevakad offentlig badanläggningen, strand eller bassäng.
Livräddarnas främsta uppgift är att rädda liv genom förebyggande insatser. De
ger information, ser till att livräddningsutrustningen finns och fungerar och agerar
vid nödsituationer. Under 2020 har arbetet med att implementera drönare som
ett komplement till ordinarie livräddningsinsatser vid strandbevakning fortsatt.
Drönare har använts vid strandbevakningen i Tylösand och i Göteborg. Beslutet att
använda drönare som ett komplement till ordinarie bevakningsinsatser grundar sig
i forskningsresultat från Karolinska Institutet. Där man under 2016 genomförde
en studie i vilken man jämförde hur effektivt en drönare kan upptäcka en docka
som befinner sig under vattenytan jämfört med traditionell skallgångskedja på 14
personer.
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Youth Camp
Under 2020 har vi med stöd av Svenskt Friluftsliv kunnat fortsätta projektet där
vi arbetar med att ta fram en ungdomsledarutbildning, som ska bli en del av vårt
ordinarie utbildningsutbud. Vi har en önskan om att fler barn och ungdomar ska få
upptäcka alla fördelar med ett rikt och tryggt friluftsliv. Genom att lära ut grundläggande vattensäkerhetskunskap i och med aktiviteter i och vid öppet vatten vill
vi hjälpa barn och ungdomar att förstå vikten av ett förebyggande förhållningssätt
och i förlängningen stimulera till ökad utomhusvistelse.
Med grundläggande kunskaper om hur man kan; förebygga, känna igen tidiga
tecken på att någon är i nöd, larma och rädda sig själv och andra, är det vår övertygelse att friluftslivet som en oändlig arena för aktiviteter, tillgängliggörs för fler.
Utbildningen ska möjliggöra att fler barn och ungdomar i Norden får möjlighet att
delta i lokala Youth Camps ledda av certifierade ungdomsledare. Med utgångspunkt i ett förebyggande säkerhets- och trygghetsperspektiv, vill vi få fler att ta
del av svenskt friluftsliv i, på och vid vatten. Utbildningen färdigställdes under
2020 men på grund av Coronapandemin lyckades vi inte genomföra någon utbildning. De första utbildningarna planeras att genomföras under maj 2021.

Sport och tävling
Sport och tävlingsverksamheten har till stora delar varit pausad under 2020. Några
av våra lokalföreningar och regionförbund har genomfört träningsverksamhet
inom ramen för de riktlinjer som folkhälsomyndigheten och regeringen gett. Alla
tävlingar nationellt och internationellt har varit inställda.

MED LIVBOJ,
”
TORPED ELLER BRÄDA

Livräddning som sport var från början i första hand avsedd för att uppmuntra livräddare att utveckla, underhålla och förbättra de grundläggande fysiska och mentala färdigheter som behövs för att rädda liv i vattenmiljö. Livräddningstävlingar
består av en mängd olika tävlingsgrenar som ska vidareutveckla och demonstrera
livräddande färdigheter, lämplighet och motivation. De utövas både i poolen, i
havet och på stranden.

KAN DU TÄVLA I
LIVRÄDDNING”

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020
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ATT PROPAGERA
FÖR SÄKERHET
VID VATTEN
OCH ISAR
Inom verksamhetsområdet säkerhet arbetar vi med att öka kunskapen om säkerhet
i, på och vid vatten vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning
till vatten och isar. Vattensäkerhet går som en röd tråd genom allt vi gör. Precis
som simskolan är en av grundbultarna i arbetet med att främja den allmänna
simkunnigheten, är vattensäkerhet grunden i allt vårt arbete. Vi arbetar med kommuner för att de ska bli vattensäkra, samarbetar med olika aktörer inom säkerhet,
sammanställer och publicera drunkningsstatistik och driver projekt inom vattensäkerhetsområdet. Vi pratar vattensäkerhet året runt och det finns med som en del i
alla våra utbildningar och allt vårt informationsmaterial.

Vattensäkerhetskonferens
VATTENSÄKERHET 2020 är en nationell konferens och mötesplats där Svenska
Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag
sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i
Sverige. 2020 års konferens hann genomföras precis innan Coronapandemin kom
till Sverige.

” DET BEHÖVS EN

CIVIL KUNSKAPSUPPBYGGNAD,
SOM SKAPAR
FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ETT RIKT
OCH SÄKERT
FRILUFTSLIV”
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020

Både nationella och internationella föreläsare deltog med både aktuella och intressanta ämnen. På plats fanns bland annat MSB:s generaldirektör som inledningstalade. Ordförande i Svenskt Friluftsliv, Per Klingbjer, föreläste om vad som skapar
förutsättningar för ett rikt och säkert friluftsliv. Folkhälsomyndigheten, Suzanne
Nilsson redovisade myndighetens syn på vattensäkerhet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Johan Gert, Sveriges Kommuner och Regioner pratade om kommunernas
roll i arbetet med vattensäkerhet. Andreas Claesson, Karolinska institutet och
Mikael Olausson, Svenska Livräddningssällskapet redogjorde för en unik registerstudie om drunkningsolyckor de senaste 15 åren i Sverige. Mer information om
konferensen finns på Svenska Livräddningssällskapets hemsida.
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Drunkningsstatistik

Varje år sammanställer vi en årsrapport över antalet omkomna vid drunkningsolyckor, årets rapport visar att 77 personer miste livet genom drunkning 2020. Det
omkom flest män, 64 personer eller cirka 83 procent. Det är också flest äldre som
omkommer och åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat med 36 personer eller cirka 47 procent av samtliga omkomna.
Under 2020 har de flesta dödsolyckorna inträffat i samband med en badolycka, 29
personer eller cirka 39 procent omkommer till följd av drunkning i samband med
bad. Noterbart är att cirka 79 procent av dessa händelser inträffar på en officiell
badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas. Drunkningsolyckor inträffar jämnt fördelat över hela landet men region Stockholm (AB-län)
noteras för flest dödliga drunkningsolyckor med elva personer som mister livet.
Värmland noterar noll drunkningar för andra året i följd.

TOTALT 2019

TOTALT 2020

PER 100 000 INVÅNARE

68

77

0,7

OMKOMNA 2020 UPPDELAT PÅ KÖN OCH ÅLDER

?

59/5

13

17

UPPGIFT
SAKNAS

31

0

12/1

7

0-18 ÅR

60<ÅR

19-59 ÅR

UPPGIFT
SAKNAS

BAD

BÅT

FISKE

IS

ÖVRIGT

29

24

11

10

13
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En Vattensäker Kommun
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har alla Sveriges kommuner ansvar
för att försöka att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. För att
kommunerna ska lyckas med detta arbete har vi tagit fram konceptet En Vattensäker Kommun. Vi hjälper kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd
om effektiva insatser. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram sex kriterier eller
delmoment som var för sig och tillsammans kommer att innebära en ökad vattenkunskap och därmed en ökad vattensäkerhet.
Under 2020 har några av de kommuner som var på väg att certifiera sig tagit beslutet att pausa arbetet med certifieringen på grund av Coronapandemin. Detta har
gjort att bara en kommun, Ängelholm, blev en certifierad vattensäker kommun
under 2020.

ÄNGELHOLMS
”
KOMMUN BLEV
CERTIFIERAD
VATTENSÄKER
KOMMUN 2020”

Kommunerna är en viktig kanal för att nå ut till allmänheten med kunskap om
vattensäkerhet. Kunskap om vattensäkerhet innebär många delar men enkelt sammanfattat handlar det om att förstå sin omgivning och dess förutsättningar, vidta
förebyggande åtgärder och lära sig själv och andra hur man kan reda ut en nödfallssituation i, på eller vid vatten. Här har landets kommuner en viktig uppgift.
Genom målmedvetet och strukturerat säkerhetsarbete kan vattensäkerheten höjas.
Att bli certifierad som ”En Vattensäker Kommun” visar att kommunen har tagit ett
aktivt beslut att verka för att ökad vattensäkerhet och därigenom höja tryggheten
för allmänheten och kommuninvånarna.

Flytvästar
Denna sommar när många har semestrat hemma och kanske skaffat sin första båt
har det varit högtryck för flytvästtillverkarna och många flytvästar har sålt slut i
butikerna. Som ett led i vårt vattensäkerhetsarbete, stöttar vi flytvästdepåer över
hela landet. Hos en flytvästdepå kan allmänheten låna eller hyra flytvästar för
tillfälligt bruk. Hos en del depåer går det även att låna/hyra annan säkerhetsutrustning som isdubbar och räddningslina. Kontaktuppgifter till flytvästdepåerna finns
på vår hemsida. Vi är också en del av Sjösäkerhetsrådet och vi driver gemensamma säkerhetsfrågor, bland annat frågor om hur vi ska kunna öka flytvästanvändningen.

HITTA EN
”
FLYTVÄSTDEPÅ
NÄRA DIG PÅ VÅR
HEMSIDA”
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020

Internationella Flytvästdagen, Wear it, är den dag då vi uppmärksammar användandet av flytväst extra mycket. Wear it är en kampanj som flera länder deltar i och
här i Sverige går den under kampanjnamnet Wear it Sweden. Vi och en lång rad
organisationer och myndigheter, informerade om den stora nyttan av att använda
flytväst på sjön under Wear it med budskapet att den bästa flytvästen är den du
har på dig. Vi uppmärksammade det genom pressmeddelanden, på Facebook och
Instagram. Över 10 000 personer tog del av vårt budskap.
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Issäkerhetsrådet

Kunskap,
Utrustning,
Sällskap

Svenska Livräddningssällskapet är långt ifrån ensamma om att arbeta med frågor
som rör issäkerhet. Genom att kombinera vår breda kunskap om allmänheten, med
andra organisationers spetskompetens inom fiske, skridsko- och skoteråkning kan
vi uppnå ännu bättre resultat när det kommer till issäkerhetsfrågor. Denna slutsats
ledde till att vi under 2012 återupptog arbetet med det så kallade Issäkerhetsrådet.
Med hjälp av projektmedel från Svenskt Friluftsliv har vi sedan 2017 haft möjlighet att utveckla arbetet med issäkerhetsrådet ännu mer. Rådet drivs i samarbete
med Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet,
Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS), Skridskonätet, Sportfiskarna och Örnsköldsviks kommun.
Tillsammans sprider vi information som syftar till att öka kunskapen om is, så att
allmänheten kan vistas på is på ett tryggt och säkert sätt. Att lära sig respektera
isens faror och att vara väl påläst och förberedd räddar liv. På hemsidan
issäkerhet.se informerar vi om hur man vistas tryggare på isen. Cirka 10 000
personer besökte issäkerhet.se under 2020 vilket är en minskning med 40 procent
mot 2019. Issäkerhetsrådet släppte fem pressmeddelanden under 2020 och hade 51
omnämnande i redaktionell media och 22 i social media. 2020 miste 10 personer
livet i samband med isrelaterade olyckor.
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INGEN SKA
DRUNKNA PÅ
GRUND AV
OKUNSKAP
Våra tre verksamhetsområden är huvudstommen i vår verksamhet men för att
kunna uppnå vår vision och driva verksamheten framåt behövs även annan
stödjande verksamhet. Det handlar bland annat om medlemsservice, ekonomi,
webshop, projektledning, marknad och kommunikation samt annan löpande
verksamhet. Under 2020 har det på kansliet funnits åtta heltidsanställda och två
deltidsanställd varav två personer, förutom de deltidsanställda, har varit knutna till
projekt samt en arvoderad person i rollen som förbundskapten.

Medlemmar
Våra medlemmar är en av grundpelarna i vår verksamhet, det är medlemmarna
som är med och bestämmer på årsmötet och på så sätt är de också med och beslutar om hur organisationen ska arbeta för att nå visionen om ”Noll drunkningar”.
Att vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet är en självklarhet för många av
dem som brinner för vattensäkerhet och simning.

42 282
AV VÅRA
MEDLEMMAR
ÄR UNDER
18 ÅR

Varför ska man vara medlem hos Svenska Livräddningssällskapet? Om man vill
att ingen ska drunkna på grund av okunskap, då ska man bli medlem hos oss. Om
man vill att alla ska ha rätt till kunskap kring säkerhet i, vid och på vatten, då ska
man bli medlem hos oss. Det kanske låter konstigt att man behöver vara medlem i
en ideell organisation för att detta ska bli verklighet.
Även om medlemskapet är en självklarhet för några är det många som väljer att
inte fortsätta vara en betalande medlem och avslutar sitt medlemskap efter bara
något år. Vad detta beror på behöver vi undersöka och ta nya tag när det gäller att
både behålla och värva nya medlemmar. Under 2020 hade vi 5 887 enskilda medlemmar och 41 602 aktivetsmedlemmar. Vi vill rikta ett stort Tack till alla som har
stöttat oss under 2020!

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020
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Samarbeten
Vi välkomnar alltid samarbeten med partners som delar våra värderingar och vill
hjälpa till att sprida kunskap om vattensäkerhet. Vi samverkar brett med organisationer, myndigheter och företag som sympatiserar med vår sak. Alla våra samarbeten grundar sig i en gemensam vision eller ett gemensamt mål men de kan se
väldigt olika ut. Tillsammans med andra blir vi starkare och kan rädda fler liv.
Vårt samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, bygger på vattensäkerhetutbildningar som vi genomför varje år. Vi är glada över att vi
lyckats genomföra alla de utbildningstillfällen vi blev tilldelade samt även en extra
tilldelning av bland annat utbildningstillfällen, trots den rådande pandemin.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är en av flera större myndigheter som stöttar
oss. Med deras stöd kan vi integrera kunskap om solen och dess strålning i vår
verksamhet.
FÖR ETT GOTT
SAMARBETE UNDER
2020 VILL VI RIKTA ETT
STORT TACK TILL
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB),
Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM), Subaru, Folkpool,
Trygg-Hansa, Påhlsons
Daylight, Svenskt Friluftsliv,
BIG, Office Management,
Sjösäkerhetsrådet, Svenska
Badbranschen (SBB), Baltic,
Strooem, Camelonta och
Kunskapskraft och media.

Med stöd av Trygg Hansa satsar vi på sommarsimskolorna. Vi utbildade 25 nya
simlärare som har startat upp nya eller möjliggjort för befintliga sommarsimskolor
att ta emot fler barn.
Samarbetet med Folkpool har fokus på säkerhet kring pooler och spabad. Vi har i
år ställt om till digitala aktiviteter och genomförde fyra digitala kurser för personal i Folkpools butiker i vattensäkerhetskonceptet ”Ett säkert bad hemma”.
Vårt samarbete med Subaru har till stor del påverkats av Coronapandemin genom
att de mässor som vi skulle delta på tillsammans blev inställda. Vi hoppas på att
vi tillsammans under 2021 kan arbeta vidare mot vår målsättning att tillsammans
göra skillnad i arbetet mot nollvisionen.
Vår samarbetspartner Påhlsons Daylight ser till att vårt landslag i livräddning har
kläder och utrustning till olika mästerskapstävlingar, tyvärr fick alla mästerskapstävlingar ställas in på grund av Coronapandemin.
Vi är adjungerade till styrelsen för Svenska Badbranschen, SBB. Under 2020 har
arbetet kring hur badhus och simhallar kan hantera effekterna av Coronapandemin
stått högts upp på agendan. SBB har arbetat fram råd och rekommendationer kring
hur bad och simning kan ske smittsäkert i landets badhus och simhallar.

Internationellt samarbete
Livräddning, simkunnighet och vattensäkerhet är internationella angelägenheter.
Vi är medlemmar i International Life Saving Federation (ILS), som är den världsomspännande sammanslutning som ansvarar för livräddning. ILS arbetar med
förebyggande av drunkningsolyckor, vattensäkerhet, livräddning, livräddare och
sport kring livräddning.
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Följare och räckvidd
Instagram

Kommunikation
Svenska Livräddningssällskapet är en organisation och ett varumärke, som har
väldigt högt förtroendekapital. I synnerhet när det kommer till mediala budskap.
Vår drunkningsstatistik, som vi publicerar varje månad, är ett av områdena som
ligger till grund för vår trovärdighet. Vi blir också ofta tillfrågade när det kommer
till andra frågor, simkunnighet, läroplanen kopplat till simkunnighet och issäkerhet är tre bra exempel på detta.

Besökare
svenskalivraddningssallskapet.se

Varje år mäter vi vår närvaro, för att se hur vårt varumärke utvecklas och hur vår
synlighet utvecklas. Under 2020 skapade vi synlighet i en mängd olika kanaler
en av dessa var Instagram. På Instagram delar vi med oss om vad som händer här
och nu i organisationen. Det kan till exempel vara aktiviteter som vi deltar i eller
information om hur man agerar säkert vid våra vatten och isar.
En stor del av vår närvaro i media hänger ihop med hur många drunkningar det
varit under säsongen. Det finns således en stor del av vår närvaro i media som vi
inte kan påverka. Under 2020 har troligtvis det låga antalet omkomna vid drunkningsolyckor påverkat vår närvaro i traditionell och social media. Närvaron har
minskat mot föregående år, 639 (733, 2019) omnämningar traditionell media och
359 (282, 2019) social media. Totalt 998 (1 092, 2019).

Räckvidd
Traditionell och social media

Våra regionförbund och lokalföreningar är en viktig länk i arbetet med att nå ut
till allmänheten. I den årliga informationsturnén engagerar vi våra regionförbund
och lokalföreningar att synas under sommaren på stränder, i hamnar och andra
vattennära miljöer. De informerar om bland annat bad-, båt- och isvett, flytvästar
och simkunnighet. På en del platser har de uppvisningar där de visar livräddning
eller så kan besökarna själva få prova på att kasta livboj eller att göra HLR (Hjärtlungräddning). Under 2020 var det många regionförbund och lokalföreningar som
inte genomförde någon informationsturné på grund av de restriktioner som Coronapandemin medförde. Informationsturnéerna som trots allt genomfördes nådde
ca 3 000 personer och sju regionförbund och lokalföreningar deltog.

Webshop
Utöver vårt informationsmaterial hanterar webshopen även våra märken och vårt
utbildningsmaterial. Jämfört med 2019 har försäljningen av märken minskat med
12 procent under 2020. Försäljningen av utbildningsmaterial och informationsmaterial har minskat med 35 procent mot 2019.

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020
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Barnens Livräddningsskola

A

sta och Kickans simskolefond

Barnens Livräddningsskola är ett arbetsmaterial för bland annat grundskolan.
Materialet ger barn och även vuxna kunskap om Bad-, Båt-, Is- och Vädervett.
Under hösten 2020 lanserade vi en digital utbildningsplattform med övningar och
fakta som kretsar kring de tre karaktärerna Livia, Bojan och Sam. Barnen får följa
de tre figurerna genom olika berättelser och övningar. Sedan tidigare finns det
även ett häfte som de senaste åren varit mycket uppskattat. Under 2020 skickade vi
ut 15 000 häften kostnadsfritt till barn i årskurs 1-3. Den digitala plattformen hade
cirka 3 000 besökare och det genomfördes cirka 200 kursgenomgångar. Vi riktar
ett stort tack till Asta och Kickans simskolefond, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap och Strålsäkerhetsmyndigheten för bidrag till den digitala plattformen och tryck av häftet.

Mentor - adept; en framgång i föreningslivet
MENTOR-ADEPT:
”DEN SOM INTE SER
BAKÅT NÄR HAN
GÅR FRAMÅT MÅSTE
SE UPP”
(TAGE DANIELSSON)

Med stöd av Svenskt Friluftsliv startade vi 2020 ett tre-årigt projekt tillsammans
med bland annat Sportfiskarna, Scouterna och Kanotförbundet med syfte att ta
fram ett mentorskapsprogram för att hitta nya ledare i nya grupper.
Under 2020 har det genomförts intervjuer med eldsjälar i flera olika organisationer
för att undersöka hur man arbetar med mentorskap och vad som utmärker en god
mentor. Detta kommer att ligga till grund för den utbildning som projektet ska
utmynna i.
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DET KAN HÄNDA
DIG EN HELT
VANLIG DAG
En äldre man badar från sin båt med sin hund när anhöriga ser att
han plötsligt uppträder konstigt. En man på bryggan bredvid ser vad
som sker och hoppar i vattnet för att hjälpa mannen upp. Den äldre
mannen är nu svag och när hjälparen får upp honom i båten får han
hjärtstopp. Hjälparen påbörjar hjärt- lungräddning och håller på när
sjukvårdarna anländer först på plats.
OMKOMNA VID
DRUNKNINGSOLYCKOR
2020

77

Svenska Livräddningssällskapet har funnits i 122 år och varje dag arbetar vi för
vår vision Noll drunkningar. Vi vill inte att någon ska behöva drunkna på grund
av okunskap, därför är kunskap om vattensäkerhet ett av våra viktigaste verktyg.
Berättelsen ovan är en verklig händelse som inträffade under 2020, den slutade
lyckligt. Hjälparen, som vid denna händelse heter Tim, visste hur han skulle agera,
han hade kunskap i livräddning och hjärt- lungräddning. Och han räddade mannens liv med sin kunskap och sitt agerande.
Vi vill att alla ska få kunskap som räddar liv. Om drunkningsolyckan skulle vara
framme ska alla kunna bli hjältar som Tim. För att detta ska bli möjligt behöver
vi hjälpas åt. I vår organisation finns ca 200 ideellt engagerade personer som är
aktiva i något av våra 19 regionförbund, åtta lokalföreningar eller är utbildare.
Vi samarbetar också med flera myndigheter, företag och organisationer för att vi
tillsammans ska kunna nå visionen Noll drunkningar.

”
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2020

Var med och rädda liv du också.
Lär dig vattensäkerhet och rädda
ditt eller någon annans liv.
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Belöningar för räddande av liv
1973 instiftades belöningar för räddande av liv, för att kunna uppmärksamma rådiga insatser vid drunkningstillbud. Under åren har Svenska Livräddningssällskapet belönat många
insatser där en eller flera personer har ingripit vid drunkningstillbud eller i situation där
faran för drunkning är överhängande.
Belöningarna är av två slag:
•
•

Silverplakett för ”mod och rådighet vid räddande av liv”
Bronsplakett för ”rådighet vid räddande av liv”

Plaketten för ”mod och rådighet vid räddande av liv” kan utdelas vid drunkningstillbud,
där räddaren svävat i uppenbar livsfara som till exempel på bristande is vid räddningsaktion som klarats med lämpliga anordningar, vid ingripande i mycket kallt eller strömt
vatten, vid lång och ansträngande utsimning eller ilandföring i vattnet, vid övermanning
av panikslagen nödställd i vattnet eller vid ilandföring av medvetslös person, som därefter
räddats till livet med konstgjord andning.
Plaketten för ”rådighet vid räddande av liv” kan utdelas för ingripande vid drunkningstillbud i vattnet eller på is, där räddaren utan att direkt utsätta sig för uppenbar livsfara
visat ett rådighet uppträdande, och där den nödställde utan räddarens ingripande sannolikt
skulle ha förolyckats eller vid räddningsaktion omfattande konstgjord andning, där särskild
rådighet visats.

MOD OCH RÅDIGHET

Tim Malmström, Höllviken
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Alice Westergården, Höllviken
Jens Holmberg, Malmö
Cornelia Callenmark, Gävle
Björn Andersson, Vena
Maria Andersson, Vena
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Svenska
Livräddningssällskapet

Organisationsnummer: 802004-9683
på grund av okunskap. Tillsammans med målet och vår
mission ”alla ska ha rätt till vattenkunskap” når vi ut till
våra målgrupper som är allmänheten, skola, kommun och
politiker, partners och sponsorer samt medlemmar.

Allmänt om verksamheten
Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation vars
syfte är att:
• främja allmän simkunnighet
• verka för utbredd kunnighet i livräddning
• propagera för ökad säkerhet vid friluftslivsaktiviteter och
annan verksamhet i anslutning till vatten och isar (§1 i
Svenska Livräddningssällskapet stadgar)

Verksamhetsuppföljning
Att nå ut medialt med våra budskap och all vår samlade
kunskap är ett viktigt arbeta för oss och det synliggör vår
viktigaste uppgift, nämligen den att rädda liv. Vi arbetar
konstant med stort fokus på att ”synas och höras”. Våra
viktigaste kanaler är vår hemsida, sociala medier men
också det dagliga mötet via våra regionförbund och
lokala föreningar. Tack vare goda relationer och vår höga
trovärdighet blir vi frekvent kontaktade av press och media,
trots att det inte alltid är glädjande nyheter så är dessa kanaler
viktiga för att nå ut med våra mediala budskap.

Ända sedan 1898 har vi arbetat oförtrutet med att informera
om säkerhet i och kring vatten. Under alla dessa år har
vi förespråkat simkunnighet, livräddning och säkerhet
som naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta
av vad Sverige har att erbjuda. Vi riktar oss med vår
vattensäkerhetskunskap till alla, men vi ägnar särskilt intresse
åt barnens säkerhet. Allt vårt arbete ska bidra till att minska
antalet drunkningsolyckor till noll. Genom vårt starka
engagemang gör vi skillnad i människors liv - hela livet!

Trots den rådande Coronapandemi och restriktioner för
allmänna folksamlingar lyckades vi ställa om och kunde
genomföra ett antal Informationsturnéer under 2020 dock
betydligt färre jämfört med 2019. Informationsturnéerna
är viktiga för oss då vi under ett antal sommarmånader
får möjlighet att på stränder runt om i landet nå ut med
information och kunskap till viktiga målgrupper, dvs.
familjer, ungdomar och äldre som njuter av vattenaktiviteter
i, vid och på vatten.

Vision och värdegrund
Vår värdegrund är, sedan den antogs för ett antal år sedan, vår
gemensamma plattform och består av värdeord som beskriver
hur vi ska agera och uppfattas. Värdeorden driver oss framåt
mot visionen och våra mål, gör oss synliga och hjälper oss att
fatta beslut i vardagen.

I maj var det åter dags för den Internationella flytvästdagen,
där vi tillsammans med ett flertal organisationer och
myndigheter går ut med uppmaningen att ”Ta på dig västen”.
Även i år nådde vi ut till över 10 000 personer som tog del av
vår kampanj via sociala medier som Facebook och Instagram.

Vår vision är noll drunkningar och våra värdeord är
humanitet, gemenskap, respekt och engagemang. Med
humanitet menar vi att vårt sätt att tänka och handla präglas
av förstående och medkänsla med andra människor. Vi strävar
emot att alla ska ingå i en positiv och levande gemenskap
som ger trygghet och glädje i vardagen.

Den årliga ”livräddardagen” som sker under juli månad,
fick även den ställas in på grund av Coronapandemin, syftet
med dagen är annars att visa på den viktiga funktion som
en livräddare har. En bevakad strand skapar trygghet och
räddar liv när olyckan är framme. Fler bevakade stränder
är ett viktigt mål för oss och för kommunerna ett viktigt
vattensäkerhetsarbete som bör tas på allvar.

Vi står för att det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt
att kommunicera. Vi bemöter varje människa med respekt
för den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra
människor präglas av värme och lyhördhet. Vi drivs av och
existerar tack vare vårt engagemang. Vi finns till för att ta till
vara på och utveckla det ideella engagemanget.

Vårt uppdrag i samarbetet med och på uppdrag av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
som syftar till ökad kunskap om vattensäkerhet hos barn,
unga och vuxna, genomför vi vattensäkerhetsutbildningar.
Coronapandemin till trots lyckades vi under året genomföra
492 utbildningar. Fram till idag har vi utbildat 58 601

Mål och mission
Det övergripande målet för all vår verksamhet är att alla
ska få lära sig vattensäkerhet – och att ingen ska drunkna
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personer varav 30 484 barn och 28 160 vuxna, ett resultat vi
är väldigt stolta över. Detta uppdrag är en insats som har stor
betydelse för vårt drunkningspreventiva arbete.

Under 2020 har några av de kommuner som var på väg att
certifiera sig tagit beslutet att pausa arbetet med certifieringen
på grund av Coronapandemin. Detta har medfört att endast
en kommun, Ängelholms kommun, blev en certifierad
vattensäker kommun under 2020.

Årets sommarsimskolor blev i spåren av Coronapandemin
en viktig aktivitet för barnen, vilket avspeglade sig i antalet
deltagande barn. Under sommaren 2020 deltog ca 32 600
jämfört med 26 000 barn 2019. Vi, tillsammans med alla
sommarsimskolorna, är otroligt stolta och glada över att vi
kunde ställa om och erbjuda så många en plats i simskola.

Resultat och ställning
Verksamhetsresultat

För att säkerställa och verka för att certifierade simlärare
anlitas av baden vid simundervisning och att bevakningen
har certifierade poollivräddare har vi på olika sätt
propagerat och marknadsfört dessa utbildningar. Tyvärr slog
Coronapandemin extra hårt mot våra utbildningar och med
restriktioner och stängda bad blev utmaningen extra stor och
utmanande för att ställa om så att utbildningar trots allt kunde
genomföras under 2020, dock betydligt färre än tidigare år.
Den mest efterfrågade utbildningen är vår simlärarutbildning
och vi utbildade 268 simlärare under 2020 jämfört med 392
(2019). De planerade havslivräddarutbildningarna fick ställas
in helt och endast 58 nya poollivräddare utbildades under
2020 mot 176 (2019).

Årets resultat uppgick till 2,2 mkr (4,4) vilket till
övervägande del förklaras av det positiva resultatet från de
finansiella investeringarna om 2,4 mkr. Verksamhetsresultatet
uppgick till -244 tkr (-120) jämfört med ett budgeterat
resultat om -500 tkr. Jämfört med föregående år, rensat för
legat och ändamålsbestämda gåvor om 4,4 mkr, har såväl
verksamhetsintäkter som verksamhetskostnader minskat
med i storleksordningen 2 mkr vardera vilket inneburit att
resultatnivån från f.å kunnat hållas något sånär. Huvudorsak
till minskningen är den pågående Coronapandemin men
också att två större projekt hade sina sista fulla projektår
2019. Även om räkenskapsåret startade bra med nya
initiativ och samarbeten innebar pandemin att så gott som
alla dessa gick ned på sparlåga eller ställdes in. Generellt
sett minskad genomförd verksamhet under året, reducerade
arbetsgivaravgifter (statligt stöd) samt fortsatt god
kostnadskontroll har medfört lägre verksamhetskostnader.

Barnens Livräddningsskola är arbetsmaterial för bland annat
grundskolan. Materialet ger barn och även vuxna kunskap
om Bad-, Båt-, Is- och Vädervett. Under hösten 2020
lanserade vi, som komplement till de befintliga häftena, en
digital utbildningsplattform med övningar och fakta som
kretsar kring de tre karaktärerna Livia, Bojan och Sam. Den
digitala plattformen fick ett uppskattat mottagande, bland
annat genomfördes ca 200 kurser. Under 2020 skickades
15 000 häften ut kostnadsfritt till barn i åk 1–3. Efter ett
antal av år av minskade bidrag ser vi nu åter ljust på att vi
kan fortsätt ge skolbarn i åk 1–3 möjlighet att få ta del av
både häfte och digital plattform helt gratis. Vi vill därför
rikta ett stort tack till Asta och Kickans simskolefond,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och
Strålsäkerhetsmyndigheteten för bidrag som gör detta möjligt.

Verksamhetsintäkter

En vattensäker kommun – vår certifiering för kommuner
som vill utveckla och förbättra sitt övergripande
vattensäkerhetsarbetet. Kommunerna är en viktig kanal för
att nå ut till allmänheten med kunskap om vattensäkerhet.
Kunskap om vattensäkerhet innebär många delar men enkelt
sammanfattat handlar det om att förstå sin omgivning och
dess förutsättningar, vidta förebyggande åtgärder och lära
sig själv och andra hur man kan reda ut en nödfallssituation
i, på eller vid vatten. Här har landets kommuner en viktig
uppgift. Genom målmedvetet och strukturerat säkerhetsarbete
kan vattensäkerheten höjas. Att bli certifierad som ”En
Vattensäker Kommun” visar att kommunen har tagit ett
aktivt beslut att verka för ökad vattensäkerhet och därigenom
höja tryggheten för allmänheten och kommuninvånarna.
Svenska Livräddningssällskapet
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Våra verksamhetsintäkter, exkl. legat och ändamålsbestämda
gåvor om 4 433 tkr, minskade under året med 2 208 tkr
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(11%) till 18 801 tkr (21 009), varav bidrag och ersättningar
från myndigheter, organisationer och företag minskade med
408 tkr (3%) till 13 776 tkr (14 184). Nettoomsättningen
minskade med 1 445 tkr eller 24 % till 4 606 tkr (6 051) där
utbildningsmaterial står för den största minskningen på 422
tkr (37%) och där Coronapandemin i allt väsentligt påverkar
verksamsintäkterna negativt. Sammantaget motsvarar
offentliga bidrag och ersättningar 67% (52) av totala
verksamhetsintäkter medan försäljning av varor och tjänster
uppgår till dryga 24% (24). Under året har vi mottagit gåvor,
exkl. legat och ändamålsbestämda gåvor, till ett värde av 73
tkr (145).

avyttrades inga finansiella tillgångar och resultatet från de
finansiella instrumenten uppgick då till 88 tkr mot hela 2 448
tkr under detta räkenskapsår.

Verksamhetskostnader

Webshop

Ekonomisk ställning
Efter överföring av årets överskott om 2 151 tkr (4 399)
uppgår det redovisade totala egna kapitalet per bokslutsdagen
till 12 033 tkr (9 881). Om hänsyn tas till marknadsvärdet i
värdepappersportföljen uppgick det justerade egna kapitalet
per 2020-12-31 till 13 009 tkr (12 208).

Vår Webshop är en central del i vår verksamhet. Under
2020 har vi nettoförsäljningsmässigt tyvärr haft en negativ
utveckling inom i princip alla områden och detta som
en direkt följd av Coronapandemin. Många kurser och
utbildningar har tvingats ställas in runt om i landet även
om våra regionförbund och utbildningspartners har gjort ett
fantastiskt jobb med att bedriva fortsatt verksamhet trots de
mycket svåra yttre omständigheterna. Den vikande försäljning
av utbildningsmaterial under framförallt senare del 2020
svarar mot de minskade antalet genomförda simlärar-, havsoch poollivräddarutbildningar f.å.
De totala verksamhetskostnaderna minskade med 2
086 tkr (10%) till 19 044 tkr (21 130). De minskade
kostnaderna är hänförbara till de två projekt som
avslutades under förra och i början av detta verksamhetsår
även om detta i viss grad motverkas av ett nytt projekt
finansierat av Svenskt Friluftsliv. Vidare har den minskade
nettoförsäljningen medfört lägre varukostnader under
året där förlagskostnaderna minskade med hela 1 154 tkr
(44%) till 1 448 tkr (2 606) jämfört med 2019. I övrigt
betalades 6 157 tkr (5 525) ut till våra regioner i form av
olika verksamhetsbidrag vilket var en ökning med 11% mot
f.å. där ökningen i allt väsentligt kan hänföras till projektet
kring vattensäkerhetsutbildningar som finansieras av MSB.
Personalkostnader, inkl. personalkostnader för genomförda
projekt, har minskat med 1 791 tkr under året från 8 568 till 6
777 (21%) främst drivet av färre större projekt men även av
genomförd organisationsanpassning av riksorganisationen.

Vattensäkerhetskonferensen

Användning av finansiella instrument

Våra huvudsakliga kanaler för kommunikation är vår
hemsida, våra nyhetsbrev samt Facebook och övriga sociala
medier. Hemsidan är en av de viktigaste kanalerna för att
nå ut med aktuella utbildningar och övrig information. Till
hemsidan länkas aktuella pressmeddelanden från vår News
Desk som är vår kanal ut i media och press. Vi ser att antalet
besökare på vår hemsida och ”gillare” på Sociala medier ökat

Årets konferens blev höjdpunkten för SLS:s verksamhet.
Vi hann genomföra den precis innan Coronapandemin slog
till, dessutom innehöll årets program en bred representation
av tongivande myndigheter med bland annat MSB:s
generaldirektör som inledningstalare. Dessutom höll såväl
nationella som internationella föreläsare hög nivå med både
aktuella och intressanta ämnen. Den viktigast utkomsten av
årets konferens var nog löftet från MSB:s generaldirektör,
om att MSB tar arbetet med en nationell handlingsplan för att
minska antalet drunkningsolyckor på allvar. Vi kan nu med
stolthet säga att vi äntligen har lyft vattensäkerhetsfrågorna
högt på agenda.

Information och kommunikation

Under året togs en ny och omarbetad kapitalplaceringspolicy,
inkl. nya etiska riktlinjer, fram. Förvaltningen sker
diskretionärt hos en utsedd kapitalförvaltare. I samband med
skiftet från egen förvaltning till diskretionär förvaltning
realiserades en nettovinst om knappt 2,4 mkr. Föregående år
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något och det betyder mycket för oss. Sociala medier och i
synnerhet Facebook, är en mycket viktig kanal när det gäller
informationsspridning och dialog. Utgångspunkten för vår
Facebookstrategi är att vara närvarande, proffsiga och att
alltid försöka hålla en tät dialog med de som interagerar med
oss. Under 2020 när Coronapandemin har utmanat oss så har
dessa kanaler varit extra viktiga.

för oss, vi kompletterar och stärker varandras budskap och
varumärken.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Samarbetet syftar till att öka kunskapen om UV-strålningens
risker och möjligheter att undvika dessa. Vårt gemensamma
mål att implementera och integrera denna kunskap i våra
simskolor och utbildningar, har bidragit till att alla barn som
deltar i våra simskolor får del av kunskapen. Vi ser det som
ett mycket viktigt förebyggande arbete för att minska antalet
barn som kan riskera att drabbas av hudcancer. Samarbetet
är en del i SSM:s miljömålsarbete med säker strålmiljö, där
delmål två säger att antalet fall av hudcancer orsakade av UVstrålning ska vara lägre år 2020 än år 2000.

Bidrag och samarbeten
Svenskt Friluftsliv
Medlemskapet i Svenskt Friluftsliv ger oss mervärde i många
av våra övergripande frågor. Genom våra utbildningar i
vattensäkerhet i, vid och på vatten skapar vi förutsättningar
för ett tryggt och säkert friluftsliv samt kunskap om
allemansrätten.

Folkpool
Sedan ett antal år har samarbetet utvecklats och vi ser
att i takt med att antalet hemmapooler blir allt fler ökar
också kunskap om vattensäkerhet hos såväl säljarna som
hos köparna. Under 2020 ökade också försäljningen av
hemmapooler och för att säkerställa personalens behov av
aktuell kunskap tog vi fram en digital kurs på temat ” Ett
säkert bad hemma”.

Inför år 2020 sökte vi och beviljades medel för tre projekt.
Det första är fortsättning på barn- och ungdomsprojekt
”Youth Camp” en fortsättning på tidigare år men nu med
fokus på utbildning av certifierade ledare. Issäkerhetsrådet
fick fortsatt ekonomiskt stöd. Mycket glädjande med tanke
på syftet, att främja allmänhetens kunskap om issäkerhet
och minska antalet olyckor förknippade med is. En viktig
del i arbetet med att sprida information om säkerhet på is är
issäkerhetsrådets hemsida Issäkerhet.se. Nytt för i år är det
tre-årigt projekt som vi på förfrågan från Svensk Friluftsliv
genomför tillsammans med bland annat Sportfiskarna,
Scouterna och Kanotförbundet med syfte att ta fram ett
mentorskapsprogram för att hitta nya ledare i nya grupper.

Subaru
I samarbetet med Subaru är den gemensamma nämnaren
säkerhet. Tillsammans har vi som mål att förmedla säkerhet
såväl på land som i och på vatten. Tyvärr kunde de tre
stora evenemangen, Marstrand Boat Show, Allt på Sjön
samt Sportfiskemässan inte genomföras under 2020 p.g.a.
pandemin. Fokus detta år har varit kommunikation i såväl
sociala medier som i tryck, och då framför allt i Subarus
kundtidning. Vi ser fram emot bättre förutsättningar 2021.

MSB
Uppdraget från Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) inom ramen för den enskildes säkerhet,
så kallade vattensäkerhetsutbildningar. Behovet av dessa
utbildningar stort och sedan 2015 har vi fått höjt anslag, det
gör att vi kan erbjuda plats till fler barn, ungdomar och vuxna.
Utmaningar till trots, med anledning av pandemin, har vi i
nära samarbete med såväl MSB som våra regionförbund och
utbildningspartners över hela Sverige genomfört hela 492 st.
s.k. coronasäkra utbildningar där hela 4 215 personer blev
utbildade vilket är en ökning från i fjol då vi utbildade 3 961
personer.

Hållbarhetsupplysningar
I vår organisation arbetar vi kontinuerligt med miljöfrågor ur
olika perspektiv såsom resepolicy, kapitalplaceringspolicy
med hållbara investeringar, information via digitala
nyhetsbrev och minska utskrifter genom att använda
vårt intranät. Som ideell organisation är det viktigt med
anställningstryggheten varför vi är anslutna till kollektivavtal
Ideella och idéburna/arbetsgivaralliansen/Unionen/Ledarna.
Vi menar att göra svåra frågor som rör arbetsplatsen till
vardagliga och naturliga är viktigt därför genomför vi
s.k. samverkansmöten månadsvis, där behandlas enligt en
ståendeagenda frågor som arbetsmiljö, jämställdhet- och
mångfaldsfrågor, personalfrågor i stort (anställningar,
kompetensutveckling m.m.). Fördelningen av arbetsuppgifter
mellan ideella och tjänstemän kan lättast beskrivas som följer;
våra ideella resurser utför i större utsträckning tidsbegränsade
uppdrag/insatser och tjänstemännen utför löpande operativa
och strategiska arbetsuppgifter.

Trygg-Hansa
Samarbetet med Trygg-Hansa har bidragit till en
positiv utveckling av vår verksamhet och främst våra
sommarsimskolor. Under året har vi tack vare samarbetet
utbildat 25 nya simlärare kostnadsfritt. Dessa 25 personer
utbildades med extra fokus på att möjliggöra att fler barn ska
kunna delta i en sommarsimskola. Trygg-Hansa som barnens
försäkringsbolag är en trygg och trovärdig samarbetspartner
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influensor gjort, så skulle de flesta av organisationens
aktiviteter och utbildningar kunna genomföras under andra
hälften av året. Men skulle detta inte ske och nuvarande
restriktioner kvarstå eller utökas var risken stor att det
givetvis skulle komma att påverka oss negativt. I hur stor
omfattning var svårt att greppa varför vi löpande genomförde
risk- och konsekvensanalys med olika scenarion, i syfte att
förbereda oss på det värsta och hoppas på det bästa.

Styrning, ledning och personal
Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter, Anders
Jacobsson, Haverdal, är sedan 2019 ordförande för SLS.
En ledamot omvaldes medan tre nya ledamöter valdes
för en mandatperiod om två år. Under 2020 har styrelsen
haft ett konstituerandemöte, sex ordinarie och sju extra
styrelsemöten. Till styrelsens hjälp finns tre råd för att bistå
i sakfrågor inom områdena Simkunnighet, Livräddning
och Säkerhet. Svenska Livräddningssällskapets verksamhet
leddes under året av Generalsekreterare Karin Brand,
stationerad på rikskansliet i Stockholm. På kansliet har det
under året funnits åtta heltidsanställda och två deltidsanställd
varav två personer, förutom de deltidsanställda, har varit
knutna till projekt samt en arvoderad person i rollen som
förbundskapten.

I samband med Folkhälsomyndighetens (Fohm) allmänna
råd och rekommendationer beslutades av riksdag och
regering vidtogs en rad åtgärder för att ställa om och anpassa
verksamheten till dessa.
En krisledningsgrupp bestående av Ordförande, 1:e vice
ordförande och generalsekreteraren startades upp tidigt
med uppdraget att formulera ett direktiv för hela SLSorganisationen med utgångspunkt i Fohm:s råd och
rekommendationer.

Förväntad framtida utveckling

I stora drag innebar det att;
• Kansliverksamheten har i möjligaste mån skötts på
distans sedan 18 mars.
• För personalen upprättades ett schema för närvaro på
kansliet i syfte att säkerställa hanteringen av det postala
samt in- och utleveranser till och från webshopen.
• Informationsinsatser i form av råd och rekommendationer
för att minska smittspridning i vår verksamhet.
• Samtliga konferenser, interna och externa möten
genomförs digitalt samt att resor såväl nationella som
internationella ställdes in.
• Prioriterade områden (fem) beslutades utifrån
väsentlighetsgrad för verksamheten.

Även om 2020 blev något bättre än vad vi befarade i
början av pandemin kommer vi under rådande pandemi
inte att kunna nå det tidigare målet om att år 2021 ha en
ekonomi i balans där intäkter och kostnader ger ett positivt
verksamhetsresultat. De satsningar vi har gjort under de
senaste åren inom olika områden har delvis nått önskad effekt
men inte fullt ut säkerställt en långsiktig resultatförbättring.
Då förutsättningarna, bl.a. för nya och kommande projekt,
ständigt förändras måste vi under de kommande åren fortsätta
vara noggranna och målmedvetna i våra satsningar och
prioriteringar. Fortsatt översyn av våra löpande kostnader
och ett effektivare utnyttjande av våra resurser ligger alltid i
pipeline. Vi ser med stor tillförsikt fram emot de kommande
åren och tror att den kraft som strategi 2025 kommer att
ge hela organisationen ska ge oss ökad synlighet och öka
attraktionen för fler samarbeten och att de ekonomiska
konsekvenserna efter pandemin snabbt kan vändas till ett
positivt resultat. Vi ser med glädje fram emot att utvecklas
tillsammans med nya och befintliga samarbetspartners,
medlemmar och andra intressenter.

Utöver direktivet har en rad arbeten och andra åtgärder blivit
nödvändiga att vidta, såsom;
• Risk- och konsekvensanalyser, verksamhetsövergripande
med löpande rapportering till styrelsen.
• Tolkningsdokument av allmänna råd och föreskrifter för
genomförande av Coronasäkra utbildningar.
• Riskbedömning inför och i samband med utbildningar
enligt mall från Fohm.
• Råd och rekommendationer till huvudmän, kommuner,
regioner och verksamhetsansvarig vid allmänna
friluftsbad.
• Flyers för pool- och strandvett.
• Löpande uppdateringar av Fohm:s råd och
rekommendationer över tid.
• Samverkan och samarbete med MSB, SKR, SOS
ALARM, Internationella livräddningsorganisationer samt
Svenska Badbranschen, Badmästarförbundet m fl.

Väsentliga händelser kopplat till
Coronapandemin
Det som såg så positivt ut i början på året har i och med
Coronautbrottet blivit betydligt mer osäkert med stängda
gränser, mindre resande och inställda evenemang och
aktiviteter. Detta har givetvis i stort påverkat all verksamhet
mer eller mindre. Initialt var det svårt för att inte säga
omöjligt att veta exakt på vilket sätt och hur mycket
pandemin och dess efterföljande restriktioner skulle komma
att påverka vår verksamhet. Vår första bedömning under
våren var att om pandemin skulle sakta ner, som tidigare
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Resultaträkning
Belopp i kkr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

264
73
13 776
4 606
81
18 800

317
4 577
14 184
6 051
312
25 441

-1 448
-6 157
-4 662
-6 777
-19 044

-2 606
-5 525
-4 431
-8 568
-21 130

-244

4 311

2 448
-53
2 395

100
-12
88

Resultat efter finansiella poster

2 151

4 399

Årets Resultat

2 151

4 399

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Förlagskostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetskostnader

3
3
4

5
6
7,15
8

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

10

-

-

11

11 356
11 356

2 960
2 960

11 356

2 960

1 228

823

1 014
124
607
1 745

915
75
505
1 495

113

113

Kassa och bank

2 114

8 806

Summa omsättningstillgångar

5 200

11 237

16 556

14 197

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Märken och trycksaker
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kortfristiga placeringar

13

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

4 794
7 239

4 804
5 077

12 033

9 881

801
1 154
1 350
1 218
4 523

578
1 391
767
1 580
4 316

16 556

14 197

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring av eget kapital
Eget kapital
Ingående balans
Ändamålsbestämt av
givaren
Ändamålsbestämt av
styrelsen
Ändamålsbestämt av
årsstämman
Utnyttjande
Årets resultat
Utgående balans
Ändamålsbestämda
medel
Bertil Werners ledarskapsstipendium
Brita Mårtenssons
fond
Stiftande och ständiga
ledamöters fond
Claes Thorells simskolefond
Asta & Kickans simskolefond
Sten Heijer stipendium
Leif Karlborgs minnesfond
Totalt

Ämdamålsbestämda medel
4.804

-10

Totalt eget
kapital

5.077

9.881

10
2.151
7.238

4.794

Ingående ÄMB av ÄMB av
balans
givare styrelse

2.151
12.033

ÄMB av
Utnyttårsstämma jande

Utgående
balans

14

14

254

254

32

32

22

22

4.301
132
48
4.804
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3), och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1 (vissa
redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset). Principerna är oförändrade jämfört med
föregående räkenskapsår.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Svenska Livräddningssällskapet erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive
intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod
som avses
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Svenska Livräddningssällskapet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången
eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
Svenska Livräddningssällskapet avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som
huvudregel till verkligt värde. I de fall Svenska Livräddningssällskapet lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Svenska Livräddningssällskapet fått eller
kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas
som intäkt linjärt över prenumerationstiden.
Verksamhetskostnader
Svenska Livräddningssällskapet redovisar liksom tidigare räkenskapsår verksamhetskostnaderna
enligt kostnadsslagsindelad uppställning.
Leasing
Samtliga Svenska Livräddningssällskapets operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs
löpande (linjärt) över leasingperioden (inkl. första förhöjd hyra).
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda
redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
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Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Aktivering av en anläggningstillgång sker vid
anskaffning till högre belopp än 0,5 prisbasbelopp. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en
anläggningstillgånghar minskat anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
- Inventarier 5 år
Finansiella tillgångar och skulder
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordran
på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om det inte finns en legal fordran på medlemmen. Efter
första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till
anskaffnings-värde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Långfristiga räntebärande tillgångar,
exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden med avdrag för eventuella nedskrivning.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Lager
Lagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Lagret består i huvudsak av märken och trycksaker samt
simkläder.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel (se även eget-kapital rapporten).
Avsättningar
En avsättning redovisas när Svenska Livräddningssällskapet har ett legalt eller informellt åtagande
som en följd av inträffade händelser och där Svenska Livräddningssällskapet förväntar sig att en
utbetalning kommer att krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva
erläggas.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När Svenska Livräddningssällskapet erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas som
skuld.
Skuld för beslutade ej utbetalade bidrag
När fall Svenska Livräddningssällskapet fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/ anslag/ stöd
och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig
och/eller långfristig skuld.
Eventualförpliktelser
Svenska Livräddningssällskapet lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när Svenska
Livräddningssällskapet har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars
förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger
inom Svenska Livräddningssällskapets kontroll, inträffar eller uteblir, eller om Svenska
Livräddningssällskapet har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.
Svenska Livräddningssällskapet
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Svenska Livräddningssällskapet gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Not 3 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Övriga
Summa gåvor i resultaträkningen
Bidrag som redovisas som intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Externa stiftelser och fonder
Företag
Övriga
Summa insamlade medel
Offentliga bidrag
Svenskt Friluftsliv
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Allmänna arvsfonden
Övriga svenska myndigheter och organisationer
Summa offentliga bidrag
Summa Bidrag
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

Not 4 Nettoomsättning
Märken
Utbildningsmaterial
Förlagsartiklar och trycksaker
Kurs- och anmälningsavgifter
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2020
23
50
73
398
744
1 142
3 742
200
7 938
515
239
12 634
13 776
73
1 142
1 216

2019
4 445
132
4 577
462
623
1 085
3 462
300
7 000
2 203
133
13 098
14 184
4 577
1 085
5 662

2020
3 141
729
260
476
4 606

2019
3 589
1 151
360
951
6 051
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Not 5 Förlagskostnader och märken

2020
877
244
349

Varukostnader märken
Förlagsartiklar och trycksaker
Utbildningsmaterial
Tryckkostnader Livräddaren
Inköp profileringsvaror
Övriga förlagskostnader
Lagerförändring

Not 6 Lämnade bidrag och projektkostnader
Självskydd vuxna
Verksamhetsbidrag till regionförbunden
Bidrag till Livräddarskolan
Övriga lämnade bidrag
Lämnade stipendier

386
-3
-405

2019
960
246
556
263
422
7
152

1 448

2 606

2020
5 680
33
444
6 157

2019
5 304
36
62
113
10
5 525

Utdelat bidrag ur Astra & Kickans simskolefond till Gårviks Badortsförening (sommarsimskola) om
10.000 kronor

Not 7 Övriga externa kostnader
Resekostnader ej anställda
Konferenser/Träffar
Utveckling BLS/ interaktivt
Bokföringskostnader och systemlicenser
Konsultarvoden
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader

2020
87
180
421
550
682
794
1 948

2019
365
435
-4
470
488
792
1 885

4 662

4 431

2020
3
6
9

2019
3
8
11

Not 8 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelse - män
Styrelse - kvinnor
Andra ledande befattningshavare - kvinnor
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2020
5
4

2019
6
3

9
1

9
1

10

10
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2020
639
4 119
4 758
1 869
528

2019
593
4 941
5 534
2 535
653

Av organisationens pensionskostnader avser 211.990 kr (fg år 230.088) organisationens ledning [1 (1)
person]. Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen. Styrelseledamöterna har ej erhållit
lön eller arvode från Svenska Livräddningssällskapet. Under året har personer från de 24 regionförbunden arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Utdelning värdepapper
Resultat från försäljning av aktier
Resultat från försäljning av fondandelar
Summa

2020
27
2 364
57
2 448

2019
100
100

2020

2019

617
617

617
617

-617
-617

-617
-617

-

-

2020
2 960
13 407
-5 011
11 356
12 332

2019
2 960
2 960
5 287

2020
68
539
607

2019
62
443
505

Not 10 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv och anskaffningar
Avyttringar
Utgående anskaffningsvärde
Marknadsvärde per 2020-12-31

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga poster
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Not 13 Kortfristiga placeringar

Redovisat
värde

Marknadsvärde

113
113

114
114

2020
679
213
74
9
243
1 218

2019
916
288
76
12
288
1 580

2020
814
621
1 435

2019
756
1 406
2 162

Räntebärande värdepapper

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter på semesterlön
Reserverade revisionskostnader
Ej utbetalda medlemsavgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 15 Leasing
Inom ett år
1-5 år
Senare än 5 år

Svenska Livräddningssällskapet leasar kontorslokaler, avtal om lokalhyror sträcker sig till 2022-09-30.
Kostnaden för avtalade leasingavgifter under räkenskapsåret uppgår till 789 tkr (756).

Not 16 Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Not 17 Eventualförpliktelser och eventualtillgångar

2020
600

2019
600

2020
Inga

2019
Inga

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Coronapandemin har fortsatt och håller stora delar av världen och Sverige i sitt grepp med mindre
resande och inställda evenemang och aktiviteter och inte minst stängda anläggningar där mycket av
SLS-organisationens verksamhet bedrivs. Detta har och kommer givetvis att påverka oss men det är i
nuläget svårt att veta hur länge pandemin kommer att pågå. Vi tror och hoppas att den inledda
vaccineringen ska minska smittspridningen och att pandemin så sakteliga ska kulminerar under
sommaren och vår bedömning är att de flesta av organisationens aktiviteter och utbildningar kommer
att kunna återupptas och genomföras i någorlunda normal omfattning under andra hälften av året.
Skulle detta inte ske och nuvarande restriktioner skulle kvarstå eller utökas kommer det givetvis att
påverka oss negativt, i hur stor omfattning är dock osäkert varför vi fortsätter att ta fram olika
scenarion och för att förbereda oss på bästa sätt.
Marknadsvärde för våra finansiella investeringar (låg/medel låg risk) har som en följd av de massiva
stödåtgärder som satts in efter Corona-utbrottet ökat med cirka 700 tkr (6%) sedan årsskiftet vilket är
mindre än vad Stockholmsbörsen (OMX) ökat i värde (13%).
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Till årsmötet i Svenska Livräddningssällskapet, org.nr 802004-9683
Rapport om årsredovisningen

sande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
Livräddningssällskapet för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 26-41 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för föreningen.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
icke-kvalificerade revisorns ansvar.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och gene-

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-25. Det är styrelsen
och generalsekreteraren som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättviSvenska Livräddningssällskapet
Revisionsberättelse 2020
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•

•

ralsekreterarens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister
i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Livräddningssällskapet för år 2020.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 maj 2021

Erik Albenius		
Auktoriserad revisor		

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
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