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1. Inledning  
Denna handling har som har ett syfte att beskriva och förklara mer ingående om genomförd 
verksamhet under 2021 för räddningstjänsten Båstad.  

2021 lär precis som 2020 bli ett ihågkommet år på grund av Covid-19, som påverkar stora delar 

av världen. Även för räddningstjänsten fortsatte Covid-19 påverka verksamheten på ett mycket 

påtagligt sätt under 2021.  

I organisationen har vi 49 stycken brandmän fördelat runt om i kommunen med en bemanning 

på 11 personer i beredskap dygnet runt.  

På grund av de allmänna råd och restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdade påverkades 

räddningstjänstens utbildnings- och tillsynsverksamhet. Stora delar av verksamheten fick ställas 

in och det arbetades fram material för att öppna upp möjligheten för att genomföra utbildning 

digitalt.  

Brandstationens öppet hus under första advent fick för andra året i rad ställas in, likaså 

förskoleklassens teater som vi samspelar med kulturskolan.   

Räddningsinsatser i vårt geografiska område hade en fortsatt ökande trend under 2021, andelen 
räddningsinsatser ökade med 11% jämförelse samma period förra året . Våra IVPA- larm (I 

Väntan På Ambulans) som vi har avtal med Region Skåne är de som ökar mest, vilket kan ha sin 

förklaring dels i pandemin men även på grund av ambulansbrist.  

Covid-19 har inte enbart haft en negativ effekt, när mycket ställts in har tid skapats för andra 

viktiga saker. Under året har organisationen fortsatt sitt utvecklingsarbete med organisationen, 

personal, material och metoder.  

Under året uppdaterades kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA), vilket är ett levande 

dokument som ska tas fram vid varje mandatperiod. Handlingsprogrammet för kommunen 

påbörjades succesivt för att vara klart och fastställt under andra kvartalet i 2022.  

Rekrytering av deltidspersonal fortsätter att vara en prioriterad uppgift då det i en ökande 

omfattning blir allt svårare att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna 

personalkategori.  



 

2. Olycksförebyggande verksamhet  
Den olycksförebyggande verksamheten har under 2021, i många avseende, påverkats av 
pandemin. Anpassningar och prioriteringar har gjorts för att minska risken för smittspridning. 

Detta har bland annat gjort att antalet tillsyner och utbildningar inte har kunnat genomföras 

enligt den plan om var framtagen.  

Utbildning  
Utbildning är en stor och viktig del utav räddningstjänsten verksamhet för att nå ut till invånare 

och medarbetare i kommunen.  

Under 2021 genomfördes ett antal utbildningar både externt och internt i kommunen. Ett fokus 
lades på HLR och hjärtstartare med kombinerad information med utbildning till vår äldre 

befolkning.  

För att minimera risken för smittspridning på de interna utbildningar vi genomförde i 

kommunen minskades antalet deltagare och enbart personal från samma verksamhet. Det 

medförde att vi kunde verksamhetsanpassa utbildningen betydligt bättre och få in ett mer 

anpassat innehåll.  

Brandförebyggande ärenden 
Trots ett år som påverkades av pandemin har antalet hanterade ärenden ökat. Varje ärende 

innebär ett antal åtgärder i beredningsprocessen hos handläggarna.  

 

Räddningstjänsten har under året gjort ett antal tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva vara (LBE). De tillsyner som 

genomförts har varit koncentrerade till verksamheter som bedriver tankstationer, skolor men 

även händelsebaserade tillsyner, där vi fått indikation för fara för liv eller säsongsbundna 

verksamheter.  

Under 2021 har räddningstjänsten bistått som remissinstans till verksamhetsområdet 

Samhällsbyggnad och polisen på flertalet ärenden. Kommunen har en hög utbyggnadstakt av 

flertalet nya områden, som har tagit ytterligare handläggningstider.  

Kommunen har ett upphandlat avtal med Båstad Sotningsdistrikt som sköter sotning, rengöring 

och brandskyddskontroller i kommunen. Trots rådande omständigheter med pandemin har 

verksamheten i stort, fungerat bra under 2021. En ny avtalsperiod med entreprenören togs fram 

i slutet av året.  

Antal hanterade ärenden      

Ärenden 2021 2020 2019 2018 2017 

Tillsyn LSO/LBE 39 5 1 46 53 

Serveringstillstånd 33 23 36 14 8 

Begagnande av offentlig plats 49 40 39 29 34 

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 1 5 22 17 22 

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 10 9 4 7 8 

Bygglov 37 27 13 16 27 

Övriga ärenden 76 63 43 21 22 

Summa 245 172 158 150 174 



 

Övrig olycksförebyggande verksamhet 
Under det gångna året har kommunen startat upp ett arbete kring suicidprevention, där flertalet 

verksamheter från kommunen sitter med. Målet är att förebygga suicid och/eller suicidförsök 

och att öppna upp så fler vågar prata om psykisk ohälsa.  

Räddningstjänsten skaffade i början av 2021 ett instagramkonto, där syftet var att nå ut med 
information till en bredare målgrupp. Instagramkontot har fått god respons och växer med fler 

följare varje vecka.  

Ett avtal med AdinQ upprättades under året. Avtalet innebär att räddningstjänsten köpt 

reklamtid som visas för allmänheten på en varubutik, fyra månader utspritt under året. Det har 

sänts fyra olika filmer, med budskap som riktas för säsongen. Avtalet förlängs under 2022 efter 

god respons.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Operativ verksamhet  
Antalet händelser som räddningstjänsten har responderat på ökade under 2021, framförallt 
ökade våra sjukvårdslarm (IVPA), i samtliga tätorter.  

Automatlarmen i kommunen fortsatte med en minskande trend gentemot åren innan 

pandemin bröt ut. En faktor som påverkar detta kan vara att färre reser och bor på hotell 

och fler verksamheter har personal som arbetar hemifrån.  

Under året tecknades en avsiktsförklaring för vidare arbete med att ingå i StorGöteborgs 

inre ledning för att uppfylla de nya kraven som regeringen föreslog i SOU 2018:54 En 

effektivare kommunal räddningstjänst. MSB (myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap) tog fram Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) för att 

uppnå regeringens krav. Målet är ett enhetligt ledningssystem som stärker förmågan att 

genomföra effektiva räddningsinsatser. 

Vid särskilda händelser försöker dagtidspersonalen förstärka upp brandbilen eller eget 

fordon så vi får extra personal på plats och kortare responstid. 

 

Bild 1. Fördelning på händelser och placering i kommunen under 2021. 

 

 

Antal händelser under period 2018-2021  
År 2021 2020 2019 2018 
Totalt 453 407 415 423 

 

 

 

Flaggors betydelse 

Röd = brand eller brandtillbud 

Gul = Automatlarm/annat ärende utan tillbud 

Ljusgrön = annan olycka 

Mörkgrön = naturolycka  

Ljusblå = sjukvårdslarm, nödställd person 

Mörkblå = drunkning/tillbud  

Violett = trafikolycka  

Lila = annat uppdrag  

Orange = utsläpp av farligt ämne  
 



 

Station Båstad- 7000 

Huvuddelen av händelserna som station Båstad blivit larmade på under året har varit i 

Båstads tätort. En stor del av händelserna är även längst motorväg E6. Station Båstad 

förstärker ofta de två andra stationerna i kommunen vid till exempel automatlarm, 

trafikolycka etc.  

Under 2021 har stationen larmats ut 264 gånger. Vanligaste enskilda händelsetypen i eget 

stationsområde har varit sjukvårdslarm följt av automatlarm.  
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Station Förslöv - 7200 

Största delen av händelser som station Förslöv blivit larmade till har varit i Förslöv tätort följt 

av Grevie tätort. Stationen förstärker på E6:an mot Båstad men även mot Ängelholms 

kommun. Station Förslöv kan bli dragna på sjukvårdslarm in i Ängelholms kommun. 

Stationen förstärker även övriga stationer vid större händelser.  

Stationen har larmats ut till totalt 120 larm varav 90 händelser har inträffat i kommun under 

2021. Vanligaste enskilda händelsetyp i eget stationsområde har varit sjukvårdslarm, tät följt 

av översvämning dagvatten/avlopp.  
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Station Torekov - 7300 

Merparten av händelserna som inträffat i station Torekovs område har skett i Torekov tätort.  

Stationen förstärker övriga stationer vid större händelser. 

Stationen har under 2021 larmats ut till 97 händelser. Vanligaste enskilda händelsetypen i 

eget stationsområde har varit sjukvårdslarm och översvämning dagvatten/avlopp.  
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Utvalda händelser under 2021 
Under 2021 hade vi några större händelser och några händelser som stack ut från det 

normala. Händelser som är av större karaktär kräver stora resurser av personal och material 

Samarbete med våra grannkommuner är otroligt viktigt i de kritiska lägena. Vi förstärker till 

dem vid behov och de kommer till oss vid behov, gränslös räddningstjänst är både ett krav i 

LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) egen ambition och ett mål inom räddningstjänsten.  

Fiskhuset, Torekov  

Den 25 maj inkom ett larm om brand i byggnad. När Torekovs FiP som var först på plats 

kommer fram till larmadressen står byggnaden i lågor med ett tjockt svart rökmoln. En 

förberedande order blev tydlig till näst kommande styrka som påbörjade en omedelbar 

utvändig släckning. Samtliga enheter i kommunen larmades till adressen och även 

förstärkning från våra grannkommuner. Ett fokus lades på att branden inte skulle sprida sig 

vidare till intilliggande byggnader och i sin helhet blev det en lyckad insats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vallens Säteri, Våxtorp  

Den 22 augusti larmades station Båstad som förstärkning till orten Våxtorp i Laholms 

kommun. Ett ombyggt gårdshotell stod i lågor, på vägen ut till larmadressen syntes tydlig 

svart rök på håll och flertalet enheter var larmade. Station Båstad fick i uppdrag att hålla 

branden så den inte spred sig vidare till ladugårdsdelen på huset.  

  

 

 

 

Gasläcka, Grevie 

En sommardag i juni inträffade en arbetsplatsolycka i form av en av grävd gasledning intill 

en fastighet. Ett stort pådrag av både räddningstjänst och polis där vi fick evakuera berörd 

gata och initialt avspärra ett område på 200m i radie. Oturligt nog så var ventilerna till 

gasavstängaren sönder, räddningstjänsten löste uppgiften genom vår utrustning. Gasmätare 

för att hålla koll på nivån och vår batteridrivna spridare för att knipa åt rörledningen, 
samtidigt som en skyddsgrupp var redo. I det långa loppet blev det en lyckad insats.  



 

 

Bokesliden, Förslöv  

En tidig morgon i mars månad inkommer ett larm om brand i byggnad. Räddningstjänsten 

möts av kraftig rökutveckling och lågor igenom taket. Ängelholms enheter kommer till 

platsen och bistår med släckningsarbetet genom håltagning med höjdfordon och släckning 

med CAFS. Huset räddades utav räddningsinsatsen, men krävde omfattande renovering för 

att kunna nyttjas igen.  

 

 

 
 

 

 



 

Responstid  
Responstid är den tid från att ett larm inkommit till larmcentral till dess att första 

kommunala räddningsresurs är på plats.  

Under det gångna året har räddningstjänsten haft en responstid på 9,7 minuter (mediantid) 

enligt Kolada1 (statistikinstrument). Jämför man räddningstjänsten Båstad med närliggande 
kommuner, så ligger Båstads kommun generellt lågt på sin responstid, vilket vi är väldigt 

stolta över då det ger en snabb hjälp till drabbad. 

 

UAS 
Räddningstjänsten Båstad har under 2021 startat upp en UAS-organisation (unmanned 

aerial system), med en så kallad UAV (unmanned aerial vehicle), även benämnd som 

drönare. UAV är ett viktigt hjälpmedel för att upptäcka bränder över stora takytor, 

glödbränder eller försvunna personer i oländig terräng eller i vatten. I dagsläget är samtlig 

operativ personal på dagtid utbildade UAV-piloter. UAV’n placeras på 255-8080 samt 264-

7060 de veckor de fordonen bemannas med någon dagtidsanställd. Vid behov ute på larm, 

tillkallas lämplig behörig personal och bemannar upp vid behov ut till insats. Flygning har 

skett vid ett flertal insatser både i egen kommun, Laholm och Halmstads kommun med 

mycket gott resultat. 
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Övningsverksamhet  
 Övningsverksamheten under 2021 fortskred men med Covid-restriktioner. Det 

genomfördes blockövningar med samtliga brandmän under varje beredskapsvecka. Under 

blockövningarna var det olika teman för varje månad, där fokus lades på uppstartsmoment. 

Att öva uppstart slipar vår teknik och ger oss möjlighet att vinna tidsviktiga sekunder vid 

insatser. Det genomfördes även heldagsövningar för samtliga brandmän, där vi under en hel 

dag övar insatser mot olika objekt och samkör våra tre RiB-stationer.   



 

4. Drift- och underhållsverksamheten 
I drift- och underhållsverksamheten finns Fordon och Material, samt Teknik.  

För att den operativa verksamheten inom räddningstjänsten ska kunna fullgöra sina 

uppgifter krävs ett väl fungerande system för fordon- och materialverksamheten. Det dagliga 

arbetet innebär till största del att göra kontroller, reparationer på fordon, material och även 

på våra brandstationer.  Fordon- och materialverksamheten underhåller även våra tre 

brandstationer med förbrukningsmaterial, byten av andningsskydd, återlämning av tvättade 

kläder efter insatser och övningar osv.  

Under 2021 utvecklade vi tvätthallen för att förbättra möjligheterna kring att tvätta både 

utrustning och våra larmkläder. I tvätthallen installerades en diskmaskin för att kunna diska 

andningsluftsflaskor och bärställ, en arbetsbänk köptes också in och placerades i anslutning 

till diskmaskinen för att förbättra arbetsmiljön. Tvättmaskinen programmerades om så vi 

kan tvätta våra andningsskyddsmasker i den. Dessa åtgärder gjordes för att minska 

hanteringen av kontaminerat material och på det viset minska cancerrisken för våra 

brandmän. 

Under det gångna året placerades vår ATV 2 64-7150 på golvet i vagnhallen på station 

Båstad istället för att stå uppe på ett släp. Det medför att vi snabbare kommer iväg och även 

att vi nyttjar den mer på larm. ATV’n blev därmed ett dragfordon för både släpet vi nyttjar 

vid persontransport eller skogsbrand och för vår gummibåt 2 64-7090.  

Teknikverksamheten utvecklades på en rad olika fronter. Via en konsult gjorde vi mätningar 

på vårt POCSAG-nät för våra personsökare. Det mynnade ut i ett antal förbättringsförslag. Ett 

av dem var att förstärka med en sändare ute vid nya tågstationen. Detta projekt med en ny 

sändare är igång och fortskrider under 2022. Vi har också justerat och förbättrat de 

befintliga sändarna för att minimera utebliven respons vid utalarmering.  

Vi har även genomfört ett projekt med att byta ut våra navigatorer/ledningsstöd i 

utryckningsfordonen. Själva utbytet kommer att påbörjas under 2022. 

Under 2021 utökade vi också säkerheten och tryggheten på våra tre brandstationer genom 

att sätta in vidarekopplade brandlarm. Brandlarmet är kopplat så det går ett automatiskt 

brandlarm vid händelse av att en deckare löser ut. Räddningstjänsten har inget lagkrav på 

sig med ett automatiskt vidarekopplat brandlarm, men vi vill föregå med gott exempel och vi 

ser vinningen av en tidig detektering.  

En del av räddningstjänstens arbete som ligger på teknikverksamheten är kommunens 

överfallslarm. Det har ägnats en hel del jobb på dem, där det bl.a. skett prov av larm, 

uppdatering, nyanskaffning och felsökning. Antalet automatlarmsobjekt har utökats med sju 

stycken. Där har det också jobbats med förbättringar på en del befintliga anläggningar.  

 

5. Personal  
Kompetensutveckling  
Under 2021 genomförde fyra stycken av våra anställda GRiB-utbildning (Grundutbildning 

för räddningstjänstpersonal i beredskap) hos MSB. Efter väl genomförda utbildningar och 
godkända resultat så kan nu dessa titulera sig som räddningstjänstpersonal i beredskap.  

 

 



 

 

En anställd på station Båstad genomförde Räddningsledning A (RL A) och kan därmed 

titulera sig som Styrkeledare,. Han har tillträtt rollen och genomför detta med bravur.  

En dagtidsanställd har genomfört Räddningsledning B (vidareutbildning efter RL A) för att 

öka kompetensen på vår dagtidspersonal. 

Rekrytering  
Vi genomförde en rekrytering med ett nytt koncept under 2021 som vi startade upp veckan 

efter midsommar. Vi hade fram till sommaren lagt ut en rekrytering där vi gick ut med ett 

Trainee-koncept, vi fick in flertalet ansökningar och gick vidare med sju stycken som klarade 

samtliga anställningstester. Under sommarperioden åkte de med som Trainee i syftet att 

observera och få en förståelse kring vad det innebär att vara RiB:are. Efter sommaren 

gjordes en utvärdering och samtliga sju fick en anställning och gick vidare med 

preparandkurs. För att sedan lagom till jul vara redo att få ha beredskap, vi är både glada och 

stolta över vår rekrytering som slutade otroligt bra för organisationen.  



 

6. Samverkan, säkerhet och beredskap  

POSOM 
Kommunens POSOM-arbete startades upp under början av 2021 och presenterades för 

Ledningsgruppen, vilket fick ett positivt bemötande. Ett styrdokument togs fram och arbetet 

fortsätter under 2022 med att bilda resursgrupper.  

Räddningstjänsten har en aktiv roll i kommunens POSOM-arbete, vilket ligger fördelad på 

den förebyggande avdelningen.   

Kommunal beredskap  
Räddningstjänsten agerar ”CiB- Chef i Beredskap” åt Vård & Omsorg och hanterade ett antal 

ärenden under 2021. Vi gick in och stöttade med personal åt vård och omsorg när 

teknikstrul med trygghetslarmen inträffade i kommunen. Vår personal hjälpte till med att 

återställa de larm som tappat kontakten med serverdatorn. Räddningstjänsten är även TiB – 

Tjänsteperson i Beredskap åt kommunen och det resulterade i några STAB’s ärenden. Vi 

förberedde STAB vid två förväntade inkommande oväder och aktiverade STAB;en vid ett 

tillfälle för egen organisation vid kraftig nederbörd.   

Risk- och sårbarhetsanalys 
Mycket arbetstid har lagts på revideringen av risk- och sårbarhetsanalysen för 

räddningstjänsten tillsammans med säkerhetschefen i kommunen. Förebyggande- 

avdelningen har varit involverad i arbetet. Analysen har efter en kort remissrunda och 

komplettering färdigställts under början av 2022 och antagits av kommunstyrelsen vid dess 

möte i februari.  

7. Framtid  
Under 2021 jobbades det aktivt med det som vi valde att kalla för räddningstjänsten 2.0. Vi 

fick i uppdrag av politiken att se hur vi skulle kunna utforma räddningstjänsten i framtiden, 

dels för bemanningsproblematiken, det ökade larmantalet och även för att vår kommun 

förändras – vi får nya risker som vi behöver växa i takt med. Det skapades arbetsgrupper 

ihop med dagtidspersonalen och stationsrepresentanter från våra tre stationer. Ett 

arbetsmaterial togs fram i arbetsgruppen. Under senhösten sattes projektet på paus och en 

extern oberoende utredning upphandlades.  

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-07 att utreda alternativ på 

organisation/former för den framtida Räddningstjänsten i Båstads kommun: 

- i egen regi. 

- genom samverkan i ett gemensamt kommunalförbund. 

- i annan samverkan 

 

Uppdraget avser ta fram ett underlag och rekommendation för i vilken organisation/form 

och omfattning som framtidens räddningstjänst i Båstads kommun ska bedrivas enligt de 

alternativ som Kommunstyrelsen har beslutat. 

Utredningen ska vara klar den 30 april 2022.  


