
 

  

 

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 11 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2021-12-07 kl. 15 00–1700             

Plats  Webbmöte  

Närvarande:    Hans Öhlund, ordförande, Jonas Ekblad, Roland Nyquist,  
  Håkan Wahlgren, Krister Storm. 
    
Ej närvarande:  Inger Högström-Westerling 
 
 
 
§ 1. Öppnande 

Mötet öppnades av Hans Öhlund som hälsade alla välkomna till dagens digitala 
webbsammanträde. 

 
§ 2.            Sekreterare för mötet 
                          Till att föra dagens protokoll utsågs Håkan Wahlgren. 
 Protokolljusterare Hans Öhlund. 
  
§ 3.                  Senaste protokoll  

Protokollet från vårt senaste möte 2021-10-10 har varit utskickat. 
                         Det godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4. Rapporter  

Revidering av materialet Egenkontroll fritidsbåt.  
Pågår fortlöpande enl. plan.  
 
Revidering av material Hamnar för fritidsbåt pågår.  
Nya arbetsmöten planeras fortlöpande. 

 
En revidering av båda materialen bör årligen ske. 

 
Alkohol och fritidsbåtar, där pågår faktainsamling. 

 Sjösäkerhetskommittén avvaktar regeringens beslut i frågan. 
 
  

Hans rapporterade från US. 
  US har beslutat att SBU inte deltar med monter på båtmässorna under 2022.  

20-21 november genomfördes Unionsråd med tyngdpunkt på viston, strategiska mål 
och verksamhet.  

 
Kommittédirektiv (En reglering av användande av vattenskotrar och liknande 

 farkoster), utskickat till er 14 oktober, Hans 
Kontakt med utredare har ägt rum. 



 
Sjöfartsverkets nya sjökort, Jonas och Hans  
Ärendet utreds vidare. Kontakt med båtorganisationer pågår samt med fler 

 intressenter i ärendet.  
 
§ 5.  Förslag på remissvar gällande: 
 Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande.  

Remissvar inlämnas senast 24 januari 2022. 
 Vi förordar US att ställa sig bakom remissvaret. Beslut enl. SBUs remissvar. 
  

Återkallande tills vidare av förarbevis för vattenskoter.  
Remissvar inlämnas senast den 20 december 2021. 
Diskuterades längden på tidsintervall efter omhändertagande av förarbevis d.v.s. tiden 
för en säker hemfärd. Beslutades att viss revidering av texten kan komma att ske. 
Beslut enl. SBUs remissvar. 

 
§ 6. Förslag på verksamhet och budget för kommittén.  

Unionstyrelsens förslag på strategiska mål för sjösäkerhet, på fem års sikt 
diskuterades. 

  
Verksamhet och budget för Sjösäkerhetskommittén. Beslut enl. förslag efter viss 
revidering avseende verksamhet och budget för kommittén. 

  
§ 7. Övriga frågor.  
 Vindkraftens placering på våra vatten hotar eventuellt sjösäkerheten.  
 Bör genomlysas och diskuteras i båtorganisationerna. 
 
§ 8. Nästa webbmöte tisdag den 10 januari kl. 15 30. 
 
§ 9. Avslutning.  
 Hans tackade samtliga och önskade God Jul & Gott Nytt År. 
  
  

Vid protokollet  Justeras 
  
  

……………………………  ………………………………. 
 Håkan Wahlgren  Hans Öhlund 
 


