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RÄDDNINGSTJÄNST

VERKSAMHETSOMRÅDE

RÄDDNINGSTJÄNST

VERKSAMHET

Kommunerna Tanum, Strömstad och Sotenäs bildar en räddningsregi-
on med egen ledningsförmåga. Vid normalberedskap finns räddnings-
styrkor placerade i Tanumshede och Hamburgsund. Dessa ska kunna 
ingripa vid olyckor som hotar liv och hälsa, egendom och miljö. Utifrån 
aktuell händelse byggs resurserna upp och förmågan skapas ute på 
skadeplats. 
 Antalet insatser som räddningstjänsten genomförde under 2016 
uppgick till 398, motsvarande för 2015 var 355 insatser. Trafikolyck-
orna fortsätter att öka i kommunen, medan konsekvenserna av olyck-
orna minskar. Antalet svårt skadade har minskat jämfört med 2015. 
Under 2016 omkom tre personer i samband trafikolyck-
or i Tanums kommun. Under 2016 har det genom-
förts fyra fördjupade undersökningar av dödsolyck-
or, varav två tillsammans med Trafikverket. Två 
utredningar har gjorts i samverkan med 
Polis angående brand i byggnad.
 Tillsyn har utförts enligt räddningstjäns-
tens tillsynsplan. Det innebär att tillsyn 
genomförts på objekt skyldiga att lämna 
in skriftlig redogörelse för brandskyddet, 
samt verksamheter med tillståndspliktig mängd 
brandfarlig eller explosiv vara.
 Att erbjuda information och utbildning är en 
del i räddningstjänstens arbete att stötta den enskilde i att skydda sig 
mot brand och andra olyckor. De utbildningar som har prioriterats är 
brandkunskap, hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsar-
bete. I enlighet med kommunens handlingsprogram så ges informa-
tion till skolelever i årskurs 2, 5 och 8. För eleverna i årkurs 8 ges 
det enligt Brandskyddsförenings koncept ”Upp i rök”, där målet är att 
motverka skadegörelse och anlagda bränder.

Under en längre tid har rekryteringssvårigheter av brandpersonal 
funnits med som ett hot mot deltidskårer i mindre orter. Räddnings-
tjänsten har under de senare åren haft problem med rekrytering av 
deltidsbrandmän. Detta kan innebära ändrade anställningsformer för 
brandpersonalen, vilket kan leda till en ökade kostnader.  

Sotningsverksamhet

Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av 
Sotarna i Strömstad & Tanum. Verksamheten regleras av 

bestämmelser i Statens Räddningsverks föreskrifter 
om sotning. I lag om skydd mot olyckor och därtill 
hörande förordning anges vilka objekt som omfattas 
av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. 
Under 2016 beviljades nio ansökningar om egen 
sotning. Medgivande om egen sotning kan ske om 
sotningen kan ske på ett betryggande sätt.

FRAMTID

I takt med att kommunen expanderar och utvecklas 
ställs det större krav på en snabb och effektiv rädd-

ningstjänst. En effektiv räddningstjänst innebär dessutom 
en trygghet för den enskilde kommuninvånaren.
 Räddningstjänsten har under de senare åren haft problem 

med rekrytering av deltidsbrandmän. I december 2016 fanns 41 
brandmän varav fem kvinnor anställda för operativ tjänst. Under en 
längre tid har rekryteringssvårigheter av brandpersonal funnits med 
som ett bekymmer främst beroende på att rörligheten i det ordinarie 
arbetet hos brandmännen har ökat vilket gör att många är borta från 
orten dagtid. En viktig fråga de närmaste åren är det skadeförebyg-
gande arbetet för kommuninvånarna. 

Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstationer, en i Tanumshede 
och en i Hamburgsund. Stationen i Tanumshede fungerar som huvudstation. 

Kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs och räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän bildar en räddningsregion. Tanum, Sotenäs och Strömstad 

har ett särskilt samarbete avseende befälsberedskap.

398st

INSATSER UNDER ÅRET
Antalet insatser inom 
räddningstjänsten uppgick 
under 2016 till 398 stycken.
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RÄDDNINGSTJÄNST

MÅLSÄTTNING

Räddningstjänsten i Tanums kommun ska arbeta för att minska 
risken för bränder och andra olyckor som kan leda till rädd-
ningsinsats. Då en olycka inträffat ska räddningstjänsten på ett 
professionellt sätt ingripa i kommunen och dess närhet.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunen har det övergripande ansvaret för skyddet mot 
olyckor. För att nå de mål som satts upp för att öka säkerheten 
samarbetar räddningstjänsten med andra myndigheter.
Kommunens räddningstjänst har utifrån gällande lagstiftning 
om skydd mot olyckor aktivt arbetat för att hindra, begränsa och 
förebygga skador på egendom och miljö. 
 Personal inom skolan och vård och omsorg genomgår brand-
utbildning regelbundet. Merparen av alla elever i årskurs 2, 5 
och 8 har genomgått brandutbildning under året 
 Ökade krav på kompetensutveckling hos brandmännen nås 
genom högt ställda krav på utbildning och övningsverksamhet. 
Rökdykarutbildning och värmeövningar har genomförts enligt 
gällande bestämmelser.

KVALITETSGARANTIER

Dygnet-runt-beredskap: Räddningstjänsten 
har beredskap dygnet runt. Tiden från det att 
räddningstjänsten får larm och till det första for-
donet lämnar brandstationen ska inte överstiga 
fem minuter (anspänningstid). Målet uppfyllt.

NETTOKOSTNAD (tkr)

Nettokostnaden för räddningstjänsten 2016 uppgick till 12 303 tkr, 
vilket var i stort sett oförändrat jämfört med 2015.

BUDGETAVVIKELSE (tkr)

Räddningstjänsten redovisar ett överskott mot budget på 277 tkr, 
främst beroende på ökade intäkter. 
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RESPONSTID
Vid 54 procent av alla insatser var responstiden (tid från utlarmning till 
det att första fordon är framme på plats) under 13 minuter. Målsättningen 
är minst 50 procent.

54%
RESPONSTID MEDELVÄRDE
Tolv minuter och 26 sekunder, medelvärde responstid för alla insatser 
i Tanums kommun. Vid två tillfällen översteg responstiden 30 minuter. 
Vid två tillfällen uppfylldes inte målet med att vara på plats inom 60 
minuter på ö utan fast vägförbindelse. 

12,5
 minuter




