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Yttrande över motion om att göra kommunens stränder bevakade av livräddare 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna yrkar i en motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda hur, och till vilken kostnad, Lomma kommun kan göra stränderna i Lomma och Bjärred bevakade 
av livräddare. Motionären, Per Bengtsson (S), skriver att Lomma kommun har status som badort och att 
stränderna blir allt mer populära. Ökat antal badare innebär en ökad risk för drunkningstillbud. Redan 
nu sker årligen flertalet olyckor och tillbud. Vidare skriver motionären att det inte finns någon anledning 
att vänta med strandbevakning och att en närvaro från kommunen inger förtroende och trygghet hos 
strandgästerna. 
 
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
Förvaltningen har formulerat ett yttrande som föreslås godkännas av nämnden och därefter översändas 
till kommunstyrelsen. 
 
Yttrande 
Förvaltningen har genomfört en mindre omvärldsbevakning genom att fråga kustkommunerna i Skåne 
om huruvida de har livräddare vid sina stränder, samt ett antal följdfrågor kopplade till bland annat 
anställningsform, kostnad och utbildning/certifiering. En genomgång av svaren visar att 10 kommuner 
inte har några livräddare anställda vid ständer utan endast i vissa fall vid friluftsbad. Förvaltningens 
inventering visar att det inte enbart är Lomma kommun på Skånes västkust som saknar 
strandbevakning längs populära stränder, varken Båstad, Kävlinge eller Landskrona har någon 
kommunal strandbevakning. 
 
För de kommuner som har livräddare skiljer sig omfattning, organisation och kostnad en hel del åt. 
Helsingborg har livräddare men vi har inte fått mer detaljerad information om hur det är organiserat 
eller finansierat. I Malmö avgränsas livräddare till att befinna sig på de badplatser som har högre 
tillbudsrisk, det vill säga de badplatser där det finns en hög riskfaktor så som till exempel djupet, 
sammanlagd budget är 4 miljoner och totalt finns 28 medarbetare på olika nivåer och ansvarsområden. 
 
I mindre kommuner, så som Vellinge och Ängelholm finns säsongsanställda strandvakter och livräddare, 
livräddarna är utbildade genom svenska livräddningssällskapet för en utbildningsavgift på cirka 6000-
9000 kr/ deltagare. Den totala kostnaden för de två kommunerna påverkas av antal anställda och längd 
på säsong. 2018 hade Vellinge ett utfall på 1.2 miljoner och Ängelholm har för sommaren 2019 en 
sammanlagd budget på ungefär 500 tusen. Ängelholms budget hålls delvis ner genom att ha sponsorer.  
Höganäs har en annan variant där inte livräddare är anställda, utan sommarjobbande ungdomar som 
genomgått utbildning och arbetar som strandvärdar, de kan inte rädda liv själva men ska kunna förkorta 
larmkedjan. 
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UKF förvaltningen åtar sig gärna att bygga upp en organisation för livräddare på kommunens stränder 
om vi skulle få ett sådant politiskt uppdrag, kompetensen och ledarskapet finns inom förvaltningen. 
Resurser för det måste i så fall tillföras kultur- och fritidsnämndens budget. Politiskt måste en avvägning 
göras mot de ytterligare behov vi ser i de verksamheter som vi idag har ansvar för och driver. Vilken 
omfattning resurstillskottet ska ha beror givetvis på ambitions- och kvalitetsnivån. Hur många stränder 
ska bevakas och vilken kompetens ska vi använda, utbildade livräddare eller enbart strandvärdar eller 
en kombination av dessa två.  
 
Vellinge har bevakning på tre stränder till en kostnad på 1,2 mnkr. Om Lomma kommun skulle ha 
bevakning på två stränder, Lomma beach och T-bryggan, och även använda strandvärdar som 
komplement får vi nog räkna med en budget på ca 1 mnkr för den kommunala strandbevakningen. Vid 
en uppstart av ny verksamhet tillkommer dessutom en del uppbyggnadskostnader i form av utbildning, 
rekrytering, material och kommunikation. 
 
 
En sammanställning av samtliga inkomna svar från kommunerna redovisas i bilaga.  
 
 
Beslutsunderlag 
- Sammanställning av svar från skånska kustkommuner 
- Motion från Socialdemokraterna 2019-04-24: Motion gällande att göra kommunens stränder 
bevakade av livräddare 
 
 
 
 
Förslag till beslut: 
- Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, yttrande över Socialdemokraternas 
motion om att göra kommunens stränder bevakade av livräddare, till kommunstyrelsen.
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