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Svar på inte rpellation från Marie Ende (S) och Kristina Embäck (S) 

Sammanfattning 

I e n interpellation ställer Marie Ende (S) och Kristina Embäck (S) fr ågor kring vad som har hänt 
med den bifallna motionen om Vattensäker kommun. 

1. Tar du på allvar de motioner som blivit bifallna? 
Ja, för mig är det är viktigt att beslut fattade av kommunfullmäktige blir genomförda. 

2. Har du agerat för att göta Österåker till en vattensäker kommun? 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar med vattensäker kommun i sikte och har med frågan om 
simkunnighet i driften av bad samt att de kommunala friluftsbaden är säkra. Vi har även 
infört kostnadsfria bad för barn under 10 år just för att säkra simkunnigheten hos barn. 

Vattensäker kommun går också in i flera andra förvaltningar så som skola och 
säkerhetsstrategens ansvar och här har jag verkat för att uppdraget ska tydliggöras för de 
delarna i organisationen. 

I fullmäktiges beslut ska man revidera de övergripande trygghets och säkerhetsprogrammet 
för att uppfylla kraven för certifiering samt ansöka om medlemskap i Svenska 
Livräddningssällskapet. Någon ansökan har inte skickats in då revideringen av det 
övergripande trygghets och säkerhetsprogrammet inte är genomfört. 

3. Anser du att kommunen och du som ansvarig har med ett målmedvetet och 
strukturerar sätt ökat kunskapen om vattensäkerhet? 
Från och med denna termin ingår förskoleklasserna samt årkurs ett och två i skolsim. När 
eleverna får sin simundervisning är vattensäkerhet en viktig del. Det är också ett av de 
kvalitetsmått som användes vid den senaste upphandlingen av driften av våra simhallar. Även 
för driften av våra frilufsbad är säkerhet en mycket viktig del av deras ansvar. 
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