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FÖRORD 
Det här arbetet utgör mitt examensarbete i min utbildning till brandingenjör vid Luleå 
tekniska universitet. Huvuddelen av arbetet har utförts under sommaren 2008 och 
genomfördes på uppdrag av räddningscheferna som medverkar i 5-kantssamverkan. 
Arbetet presenterar en fördjupad utvärdering av 5-kantssamverkan samt ger förslag på hur 
samverkan kan utvecklas. 
 
Tack till personalen på räddningstjänsterna i Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och 
Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten som har medverkat i undersökningar och 
deltagit i intervjuer. Ett speciellt tack riktas till Bengt Nilsson, räddningschef i Boden, som 
initierade detta arbete. Till sist tackar jag min examinator Mats Danielsson, 
universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet, och opponenter som bidragit med 
värdefulla kommentarer om rapportens upplägg.  
 
Luleå i april 2009 
 
Helena Klasson 
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SAMMANFATTNING 
Detta arbete grundar sig på ett uppdrag av räddningscheferna i 5-kantssamverkan. Målet 
var att presentera en beskrivning av samverkanseffekter och möjliga utvecklingsområden, 
som delvis kan utgöra underlag för framtida inriktningar av räddningstjänstsamverkan 
mellan kommunerna.  
 
Kommunerna i 5-kantssamverkan är Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn samt de tre som tillhör 
Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten; Haparanda, Övertorneå och Kalix. 
Samverkansavtalen i form av civilrättsliga avtal var undertecknade av samtliga 
medlemskommuner 2003. Förutom huvudavtalet tecknades fyra detaljavtal som rör 
områdena övnings- och utbildningsverksamhet, operativ räddningstjänst, 
skadeförebyggande brandskydd och inköp. I Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor 
framgår det under flera paragrafer att samverkan är ett bra sätt att effektivisera 
räddningstjänsternas verksamhet. Den enskilda kommunens ansvar för räddningstjänstens 
verksamhet kan inte överlåtas till en annan kommun, utan endast själva utförandet. 
 
Samverkansformen har på olika sätt påverkat kostnaderna för respektive räddningstjänst. 
Skillnaderna märks tydligare för de mindre stationerna där kostnadsminskningar 
observerats medan de större stationernas kostnadsvolym är relativt oförändrad. Modeller 
för ekonomisk resultatuppföljning bör utvecklas och parterna i 5-kantssamverkan bör i 
framtiden genomföra kostnadsnyttoanalyser som kan ligga till grund för beslut och 
åtgärder som ska tillämpas. På sikt kan samverkan leda till kostnadsbesparingar för 
verksamheten och motverkande av kostnadsökningar.  
 
De undersökningar som genomförts visar bland annat att operativ personal (brandmän, 
styrkeledare och insatsledare) tycker att samverkan är positiv och nödvändig. Få har dock 
kunskap om vad 5-kantssamverkan innebär, vilka detaljavtal som finns samt hur andra 
medverkande räddningstjänster är organiserade. Utbildningstillfällen bör anordnas för att 
öka kunskapen och förståelsen. En annan slutsats som framkom i undersökningarna var att 
personalen på räddningstjänsterna i 5-kanten är mycket homogena, såväl avseende kön 
som etnisk bakgrund.  
 
Det ökade kravet på samhällets insatser vid komplexa eller mer omfattande 
räddningsinsatser kommer att ställa krav på en ökad samverkan mellan kommuner och på 
att planering och organisering sker utifrån ett regionalt perspektiv. Insatstiden är i hög grad 
väsentlig för skadeutfallet och en samverkan genom operativa insatser inom 5-kanten ökar 
möjligheter att snabbt få förstärkning från angränsade kommuner, vilket kan bidra till att 
hålla skadekostnader och mänskligt lidande på en lägre nivå. För att effektivisera 
samverkan kan det i framtiden bland annat vara aktuellt att samordna 
beredskapsfunktioner, bygga upp fler materieldepåer och förändra de juridiska avtalen.  



 

iii 

ABSTRACT 
This work is based on commission on behalf of the chiefs of the fire departments in the so 
called five-edged area cooperation (sv. 5-kantssamverkan). The purpose of this document 
was to describe the effects that the cooperation have had as well as present possible areas 
of development. These areas can partly form the basis for future direction of the 
cooperation of the fire departments in the different municipalities. 
 
The municipalities that form the five-edged area are Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn and the 
three municipalities that constitute Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten; Haparanda, 
Övertorneå and Kalix. The cooperation agreement was signed by all heads of the fire 
departments 2003 as a civil law agreement. Apart from the main agreement, four specific 
contracts concerning training and education, operative rescue service, damage preventive 
fire protection and purchases were also signed. In the Swedish law concerning protection 
against accidents (sv. Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor) it is clearly stated in several 
paragraphs that cooperation is a good way to make the fire departments work more 
effective. However, the municipalities have the final responsibility for their own rescue 
service and that can not be handed over, only the implementation can be delegated. 
 
The cooperation has affected the fire departments costs differently. The smaller 
departments get fewer expenses because of the cooperation, but for the larger ones it is 
relatively unchanged. Models for systematic and economic follow-ups should be 
developed and the five parties in the cooperation should also make cost-benefit analysis. 
The analysis can then be the foundation for decision making. In the long run, the 
cooperation can lead to saved costs and counteract increases in expenses. 
 
Polls made among operative staff (firefighters and their commanders) shows that they 
think the five-edged area cooperation is positive and necessary. Not many have knowledge 
of what the cooperation really mean though, as for what agreements have been made and 
how the other rescue services are organized. Opportunities for education about the five-
edged area cooperation would bring a higher level of knowledge and understanding and 
should be arranged. Another conclusion that came out from the polls was that the staff in 
all stations of the five-edged area is very homogenous in respect of both gender and ethnic 
background. 
 
Higher demands on the society’s efforts at complex or large-scale rescue operations put a 
heavy demand on cooperation skills between municipalities and that planning and 
organizing is done from a regional perspective. The operative time for an effort is vital for 
the outcome, and with cooperation within the five-edged area the possibilities of getting 
reinforcement from adjacent municipalities increases. This makes it possible to keep 
damage expenses and human suffering to a lower extent. To make the cooperation even 
more effective a change of the juridical agreements, coordination of preparedness functions 
and the extension of materiel depots might be of interest in the future. 
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1 INLEDNING 
Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till arbetet, syfte, mål, vilka metoder som har 
använts, avgränsningar och ger läsanvisningar. 

1.1 Bakgrund 
Detta arbete grundar sig på ett uppdrag av räddningscheferna i 5-kantssamverkan. 
Uppdraget var att genomföra en utredning av samverkanseffekter och därefter ge förslag på 
framtida utveckling. 
 
Den hårda ekonomiska situationen tillsammans med kraven på en ökad förmåga att hantera 
risksamhället gör det svårare för små och enskilda kommuner att ensamma hantera 
kommunens säkerhetsproblematik. Räddningstjänsterna i de norrbottniska kommunerna 
kännetecknas alla av att de är jämförelsevis små och ska täcka glest befolkade områden. 
För att kunna uppfylla de krav som följer med Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor 
[LSO] har räddningstjänsterna och kommunerna i 5-kantsregionen gått ihop för att hjälpas 
åt. Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn gick samman och utredde möjligheterna angående ett 
samarbete och skapade under år 2003 den så kallade 5-kantssamverkan där även 
Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten [RFÖN] tillkom (består av kommunerna 
Haparanda, Kalix och Övertorneå). Allt detta utfördes för att underlätta och förbättra 
räddningstjänsternas arbete, sätta den hjälpsökande i centrum och nyttja resurserna i 
regionen på bästa sätt.  

1.2 Syfte  
Syftet med arbetet var att göra en uppföljning och ge förslag på utvecklingen av samverkan 
mellan räddningstjänsterna i 5-kanten. Detta för att om möjligt optimera både det 
förebyggande och operativa arbetet med olyckshantering i och mellan kommunerna som 
deltar i 5-kantssamverkan. 
 
Den frågeställning som legat till grund för arbetet är: 

• Vad innebär 5-kantssamverkan? 
• Vad säger lagen om samverkan och räddningstjänstens verksamhet? 
• På vilket sätt har ekonomin påverkats? 
• Hur har resursanvändningen av personal och materiel effektiviserats? 
• Hur upplever den operativa personalen 5-kantssamverkan? 
• Hur kan 5-kantssamverkan utvecklas genom: 

o Förändring av juridiska avtal? 
o Systematisk ekonomisk resultatuppföljning? 
o Effektivisering av operativ förmåga och beredskap? 
o Uppbyggnad av fler materieldepåer? 
o Inriktning mot framtidens säkerhetsarbete samt ökning av mångfald och 

jämställdhet?  
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1.3 Mål 
Arbetet hade två mål. Det första var att presentera en beskrivning av samverkanseffekter 
sedan starten år 2003. Ett av delmålen som uppdragsgivarna ställde för uppföljningen var 
att kartlägga den operativa personalens syn på samverkan. Det andra målet var att 
analysera och ge förslag på möjliga utvecklingsområden, som delvis kan utgöra underlag 
för framtida inriktningar av räddningstjänstsamverkan mellan kommunerna.  

1.4 Metod 
Huvuddelen av arbetet, såsom insamling av bakgrundsinformation, genomförande av 
undersökningar och bearbetning, utfördes under sommaren 2008. Vissa ändringar och 
tillägg har genomförts mellan januari till april 2009.  
 
En kvalitativ ansats till rapportskrivande användes, eftersom arbetet huvudsakligen baseras 
på hur olika individer inom räddningstjänsterna upplever samverkan. Den vetenskapliga 
metod som tillämpades var fallstudie som hänger samman med den kvalitativa ansatsen 
och går ut på att undersöka någonting i sin verkliga miljö och sitt sammanhang. Arbetet 
påbörjades med litteraturstudier och informationssökning för inhämtning av 
bakgrundsmaterial. Detta skedde via databaser såsom LIBRIS, lagtexter, befintlig (ej 
offentligt publicerad) dokumentation för 5-kantssamverkan med mera. Statistik från 
statistiska centralbyrån, Räddningsverket och räddningstjänsternas egna 
redovisningssystem har även använts och analyserats. 
 
Två undersökningar har genomförts för att samla in underlag angående personalens åsikter 
om samverkan på de berörda räddningstjänsterna. Enkäter distribuerades via 
kontaktpersoner, antingen via mail eller personligt överlämnande. Kontaktpersonerna 
vidarebefordrade därefter enkäterna till personal i de efterfrågade befattningarna. En av 
undersökningarna riktade sig till de fem räddningscheferna eller annan person med god 
insyn i samverkan på respektive räddningstjänst. Syftet med detta var att komplettera 
underlaget för att kunna genomföra en ekonomisk utvärdering samt samla in och 
kontrollera statistik. Undersökningen hade en svarsfrekvens på 100 procent och utfördes 
skriftligt. Den andra undersökningen riktade sig till insatsledare, styrkeledare och 
brandmän, och utfördes huvudsakligen skiftlagsvis i diskussionsforum med skriftlig 
sammanfattning. Syftet med undersökningen var att samla in och analysera den operativa 
personalens åsikter och kartlägga kunskapsnivån om samverkan. Svarsfrekvensen var 30 
procent. Även personliga interjuver har utförts för att ge specifika underlag och inspiration 
till arbetet. Vid bearbetning av materialet från undersökningarna och intervjuerna användes 
kvalitativ bearbetning för att hitta gemensamma mönster, teman och kategorier.  

1.5 Avgränsningar 
Tidsmässigt utvärderas och analyseras samverkanseffekter sedan starten 2003 till augusti 
2008.  
 
Endast samarbetet mellan räddningstjänsterna i 5-kanten har undersökts och omfattar 
därmed inte de avtal som några av räddningstjänsterna har med andra kommuner och 
företag. Jämförelse mellan nuvarande samverkan och alternativet att bilda 
kommunalförbund har inte utvärderats.  
 
Försök har genomförts att jämföra eventuella kostnadsbesparingar för respektive 
räddningstjänst till följd av samverkan. Detta gav inte några tydliga resultat i form av 
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siffror, eftersom det inte finns användbara ekonomiska redovisningar som kan ligga till 
grund för jämförelsen.  
 
Två av räddningstjänsterna hade få deltagande i den undersökning som utfördes bland 
insatsledare, styrkeledare och brandmän. De stora bortfallen där individer inte svarade på 
enkäten skedde i Älvsbyn och RFÖN och de inkomna svaren kunde inte bidra till att dra 
generella slutsatser för respektive organisation. 
 
Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten är ett kommunalförbund där Haparanda, Kalix 
och Övertorneå samverkar i räddningstjänst. Övertorneå har begärt utträde ur förbundet 
från 1 januari, 2010. Det pågår utredningar för hur förbundet ska se ut i framtiden för Kalix 
och Haparanda. Hur de enskilda kommunerna Kalix, Övertorneå och Haparanda kommer 
att delta i 5-kantssamverkan efter en omorganisation är oklart och har inte utvärderats i 
rapporten.  
 
Statens Räddningsverk upphörde att existera 31 december, 2008. Istället bildades 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] som startade sin verksamhet  
1 januari, 2009. MSB bildades av Statens Räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten 
samt Styrelsen för psykologiskt försvar och har en sammanhållande och stödjande uppgift 
före, under och efter en kris eller olycka. Denna rapport utfördes till största del under 2008 
och därför har statens arbete inom områdena skydd mot olyckor och krishantering 
utvärderats efter Räddningsverkets funktion. Rapporten behandlar inte hur MSB förändrar 
statens arbete. 

1.6 Läsanvisningar 
Det inledande kapitlet i rapporten följs av ett kapitel som ger en presentation av vad 
5-kantssamverkan innebär. Läsare som har kännedom om medlemskommunerna och 
samverkansavtalen kan avstå från att läsa detta (kapitel 2). Därefter följer en kombinerad 
resultat- och analysdel som presenterar en uppföljning av samverkan från starten och fem 
år framåt i tiden. Samtidigt ges förslag på utvecklingsmöjligheter och konkreta idéer på 
bland annat förändringar av befintliga avtal, utökning av ledningskapaciteten och 
uppbyggnad av fler materieldepåer. Därefter följer ett avsnitt som berör framtidens 
säkerhetsarbete och vilka anpassningar räddningstjänsterna kan tänkas behöva vidta, 
exempelvis för att nå ökad mångfald och jämställdhet. I kapitel 4 förs en diskussion kring 
resultatet, problematik som framkom under arbetets gång och förslag ges på fortsatt arbete. 
I kapitel 5 presenteras de slutsatser som dragits av det genomförda arbetet.  



 

2 PRESENTATION AV SAMVERKAN 
Detta avsnitt innehåller en introduktion om 5-kantssamverkan. Även reflektioner över 
vilken betydelse lagen har för samverkan redovisas. 

2.1 Demografiska och geografiska förutsättningar 
Kommunerna i 5-kantssamverkan är Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn samt de tre som tillhör 
Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten; Haparanda, Övertorneå och Kalix. 
Räddningstjänsternas organisationer framgår i Appendix 1 och kommunernas geografiska 
lägen visas i Figur 1. Det är viktigt att poängtera att samarbetet i 5-kanten handlar om 
samverkan, inte om sammanslagning av räddningstjänsterna! 

 
Figur 1. Medlemskommunernas geografiska lägen. (Räddningsledaren, 2007). 

Antal invånare, geografisk yta och antal larm per år för respektive räddningstjänst visas i 
Tabell 1. Totalt är den geografiska ytan 16 512 km2 och invånarantalet 182 815 (2008-03-
31). Antalet invånare (SCB, 2008a) och uppgifter om geografisk yta (SCB, 2008b) grundar 
sig på statistik från statistiska centralbyrån. Räddningstjänsterna har tillsammans haft i 
genomsnitt 2 538 larm per år. Antalet larm per år är ett medelvärde för åren 2005, 2006 
och 2007 för respektive räddningstjänst och grundar sig på statistik från 
räddningstjänsternas egna rapporteringssystem för insatsstatistik (se Appendix 2). 
 
Tabell 1. Demografiska data och larmfrekvens. 
Räddningstjänst Antal invånare Geografisk yta [km2] Antal larm/år  
Boden 27 752 4 321 383 
Luleå 73 134 2 110 1 149 
Piteå 40 898 3 112 468  
RFÖN 32 509 5 534 435 
Älvsbyn 8 522 1 713 103 
TOTALT 182 815 16 512 2 538 
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2.2 Juridiska avtal  
När Lag om Skydd mot Olyckor var på väg att träda i kraft utreddes enligt Bylin, 
Bäcklund, Eskilsson, och Öhlund (2002) möjligheterna till en fördjupad samverkan mellan 
räddningstjänsterna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Det som ansågs vara mest 
fördelaktigt var att skriva civilrättsliga avtal mellan räddningstjänsterna där även RFÖN 
tillkom som en samverkanspart. Civilrätt handlar om förhållandet mellan enskilda 
rättssubjekt, det vill säga personer och företag. Offentligrättsliga subjekt kan även agera på 
det civilrättsliga planet. För de civilrättsliga avtal som slutits för 5-kantssamverkan har 
respektive kommun inte handlat som en företrädare för staden utan agerat som den 
självständiga juridiska personen.  
 
Huvudavtalet för 5-kantssamverkan var undertecknat av samtliga räddningschefer i juli 
2003. Förutom huvudavtalet för samverkan tecknades även fyra detaljavtal. Inom 
respektive område bildades arbetsgrupper. De fyra detaljavtalen rör områdena: 

• Övnings- och utbildningsverksamhet 
• Operativ räddningstjänst 
• Skadeförebyggande brandskydd 
• Inköp 

2.3 Lagens betydelse för samverkan 
Under den tid då utredningar genomfördes för att se om det var aktuellt att teckna ett 
samverkansavtal eller inte, skedde stora förändringar av lagen som omfattar 
räddningstjänstens verksamhet. Den gamla lagen, Räddningstjänstlagen (1986:1102) och 
Räddningstjänstförordningen (1986:1107), ersattes den 1 januari 2004 av den nya lagen 
Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor och Förordningen (2003:789) om Skydd mot 
Olyckor. Ett av de avgörande argumenten för att teckna civilrättsliga avtal istället för att 
bilda kommunalförbund var de uppdrag som kommunen föreskrivs i LSO.  
 
Lagen om Skydd mot Olyckor förtydligar enskildas, kommunens och statens ansvar. Lagen 
tar enligt Hermelin, Schnell och Dryselius (2004) principiellt sikte på att 
räddningstjänstverksamheten ska uppfylla mål för verksamheten och redovisa resultat. 
Vilka metoder som ska användas för att uppnå resultat och hur verksamheten ska 
organiseras ansvarar varje räddningstjänst för. En utgångspunkt för den nya lagstiftningen 
har varit att öka kommunernas möjlighet att anpassa räddningstjänstorganisationerna efter 
de lokala förhållandena, vilket har medfört att parterna i 5-kanten har valt att samverka.  
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2.3.1 Inledande bestämmelser till LSO 
Lagens inledande bestämmelser, 1 kap. 1 §, anger syftet med lagens bestämmelser och ett 
nationellt övergripande mål för den verksamhet som ska bedrivas i enighet med lagen.  
 
 

 

 

 

LSO 1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Räddningstjänstens främsta uppgift är att förhindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljö. För att klara denna uppgift ska varje räddningstjänst vara rätt 
dimensionerad, både personellt, materiellt och med nödvändig kompetens. Kommunerna i 



 

5-kanten har varierande behov av detta på grund av bland annat storlek, befolkningstäthet 
och industriell verksamhet. Ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor ska 
finnas oavsett var i landet individen befinner sig. Riskbilden ser olika ut i olika kommuner, 
men detta medför inte att kommunen kan utesluta att vissa olyckor kan inträffa. 
Samarbetsavtal med andra kommuner, som har resurser som den egna kommunen saknar, 
är en åtgärd för att kunna uppnå målen. Ytterligare en målsättning som lagen anger i  
1 kap. 3 § innebär att varje kommun avgör vilka medel som bör väljas för att uppnå nivån 
för räddningstjänsten som står i överensstämmelse med målen.  
 
 
 
 
 

LSO 1 kap. 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 
sätt. 

För den hjälpsökande är det primärt att begärd hjälp i form av räddningsinsatser påbörjas 
så fort som möjligt och då är det irrelevant från vilken brandstation eller kommun hjälpen 
kommer ifrån. Lagen gör ingen skillnad i 1 kap. 3 § på kommungränser. Detta medför att 
parterna i 5-kanten ser det som en självklarhet att så långt det är möjligt underlätta 
samverkan över kommungränserna. Praktiskt innebär detta att den räddningstjänst, oavsett 
kommuntillhörighet, som är närmast den hjälpsökande larmas från SOS Alarm.  
 
Bestämmelser som syftar till att uppnå effektivitet inom räddningstjänstområdet anges i  
1 kap. 6 §.  
 
 
 
 
 

LSO 1 kap. 6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet 
enligt denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med 
andra som berörs.

Samordning och samarbete ska ske såväl i planering och förberedelser som i operativ 
verksamhet. Resurser ska kunna nyttjas gemensamt. Det är ofrånkomligt att varje kommun 
inom 5-kantssamverkan, för egen del och för eget behov, har möjlighet att bygga upp 
resurser i syfte att vara självförsörjande, utan att riskera en överkapacitet eller snedvridning 
av resurser. Samverkan möjliggör att resurserna nyttjas optimalt och innebär också att 
kostnader kan hållas nere.  
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2.3.2 Kommunens skyldigheter  
Enligt lagens 3 kap. 7 § första stycke är det oftast kommunen som är ansvarig för 
räddningstjänsten inom kommunen. Andra stycket uppmanar kommunerna att samverka 
med varandra i fråga om att nyttja varandras resurser. 
 
 
 
 
 
 

LSO 3 kap. 7 § En kommun skall ansvara för räddningstjänst inom kommunen, om inte 
annat följer av 4 kap. 1–6 §§. 
Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 
räddningstjänst. 

Kommunerna bör även samarbeta i frågor rörande den förebyggande verksamheten vilket 
framgår av 3 kap. 1 § andra stycket.  



 

 
 
 
 
 
 
 

LSO 3 kap. 1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall 
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av 
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder. 
Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 
förebyggande verksamhet. 

Detaljavtal finns tecknade för hur parterna i 5-kanten ska samverka inom förebyggande 
verksamhet, där bland annat gemensamma rutiner och policys är framtagna. Samarbetet är 
en fördel för att utveckla den förebyggande verksamheten.  
 
Lagen om Skydd mot Olyckor betonar enligt Hermelin et al. (2004) att samverkan kan 
anses ge den bästa samhällsnyttan i säkerhetsarbetet när det gäller skydd mot olyckor. 
Detta framgår tydligt i 3 kap. 12 §. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSO 3 kap. 12 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de 
uppgifter kommunen har enligt denna lag helt eller delvis skall utföras av den andra 
kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan 
kommun. 
En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en 
anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden, dock inte i sådana ärenden som avses i 6 kap. 34 § 
kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna i 6 kap. 24–27 §§ och 35 § 
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som 
fattar sådana beslut. 
Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisation 
för uppgifter enligt denna lag. 

Första stycket innebär inte att kommunens ansvar för verksamheten kan överlåtas, utan 
endast själva utförandet. Detta medför att varje enskild kommun i 5-kantssamverkan är 
ansvarig för verksamheten, oberoende av vilken annan kommun som bistår med tjänsten. 
Bestämmelserna i 3 kap. 12 § utgör även ett undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen som annars begränsar en kommuns möjligheter att engagera sig 
utanför den egna kommunens gränser. Paragrafens andra stycke möjliggör tillsammans 
med 3 kap 16 § tredje stycket, den del i samverkansavtalet som gäller ledningsansvar på 
olycksplats. Det tredje stycket i 3 kap. 12 § innehåller upplysningar om att en kommun har 
rätt att komma överens med en eller flera andra kommuner om att ha en gemensam 
organisation för uppgifterna enligt lagen. I 5-kantsavtalet har varje kommun en egen 
organisation. Samverkan sker, som tidigare nämnts, genom civilrättsliga avtal. 
 
 
 
 
 

LSO 3 kap. 16 § ...Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område, skall 
länsstyrelsen eller länsstyrelserna bestämma vem som skall leda insatsen, om inte 
räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt det... 

Den räddningsledare, oberoende av kommuntillhörighet, som först är på plats där 
räddningsinsatsen ska utföras, har laglig rätt att verka som räddningsledare. Detta medför 
att vissa beslut kommer att fattas på en annan kommuns vägnar. I de insatser som kräver 
särskild kompetens har även kommunen rätt att överlåta räddningsinsatsen till annan 
kommun. Detta stöds i lagen av 3 kap. 15 § första stycket.  
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LSO 3 kap. 15 § Den personal som ingår i en kommuns organisation för 
räddningstjänst skall vara anställd i egen eller annan kommun eller i ett 
kommunalförbund. 
Kommunen får överlåta åt någon annan att göra räddningsinsatser som kräver särskild 
kompetens... 
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2.3.3 

2.3.4 

Bestämmelser om ersättning 
Enligt lagens bestämmelser om ersättning i 7 kap. 1 § första stycket har den kommun i 
samverkansavtalet för 5-kanten som utför en räddningsinsats inom en annan kommuns 
område rätt till ersättning.  
 
 
  
 

LSO 7 kap. 1 § Om en kommun har medverkat i en annan kommuns räddningstjänst, 
har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen... 

 
Samverkansavtalet har upprättat särskilda avtal för ersättning mellan de medverkande 
kommunerna, där bland annat kostnader kan avräknas mellan kommuner. Avtalen om 
ersättning syftar bland annat till att eventuella kostnader förknippade med 
räddningsinsatsen ska förankras hos uppdragsgivaren. 

Sammanfattning av lagens betydelse 
Lagen anger att räddningstjänsternas främsta uppgift är att förhindra och begränsa skador 
på människor, egendom och miljö. Det framgår i LSO under flera paragrafer att samverkan 
är ett bra sätt att effektivisera räddningstjänsternas verksamhet för att uppnå målen. Den 
enskilda kommunens ansvar för räddningstjänstens verksamhet kan dock inte överlåtas till 
en annan kommun, utan endast själva utförandet. De norrbottniska kommunerna är små 
och ska täcka glest befolkade områden, därför underlättar en samverkan över 
kommungränserna räddningstjänsternas möjligheter att snabbare nå fram till olycksplatsen. 
5-kantssamverkans huvudargument är att sätta den hjälpsökande i centrum och nyttja 
resurserna i regionen på bästa sätt. Detta sker med stöd i lagtexten exempelvis genom 
samnyttjande av materiella och personella resurser för att effektivisera 
räddningstjänsternas arbete.  
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3.1.1 Resultatuppföljning 

3 UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING 
Detta avsnitt är en kombinerad resultat- och analysdel som presenterar en uppföljning av 
samverkan från starten och fem år framåt i tiden. Dessutom ges förslag på 
utvecklingsmöjligheter och konkreta idéer på hur 5-kantssamarbetet kan effektiviseras i 
framtiden.  

3.1 Ekonomi 
Det finns årsredovisningar men ingen systematisk och utvecklad uppföljning av externa, 
interna och ekonomiska konsekvenser av 5-kantssamverkan. Vid starten av samverkan i  
5-kanten var det svårt att påvisa ekonomiska vinster. Dock har vinster i form av ökad 
effektivitet och säkerställande av kompetens initialt varit påvisbara. På sikt kan samverkan 
leda till kostnadsbesparingar för verksamheten och motverkande av kostnadsökningar.  

För resultatuppföljning av samverkan finns sammanställningar från varje år (ej offentligt 
publicerade). Det är två separata uppföljningar där den ena redovisar samverkanseffekter 
medan den andra behandlar kostnader. Resultatuppföljningen av effekter består av 
textdokument om vad varje samverkansgrupp åstadkommit. Den ekonomiska 
sammanställningen redovisar kostnader och intäkter som varje part i samverkan haft i 
samband med samverkansuppdrag. Den uppföljningen visar bland annat antal utryckningar 
till annan kommun, utbildningskostnader och inköp. Kostnaderna kan avräknas mellan 
kommuner. I nuläget finns inga tydliga mått eller uppföljningar av relationen mellan 
kostnader och resultat.  
 
Den samverkansform som 2003 tecknades i form av civilrättsliga avtal har på olika sätt 
påverkat kostnaderna för respektive räddningstjänst. Skillnaderna märks tydligast för de 
mindre stationerna där kostnadsminskningar observerats. Kostnadsvolymen är relativt 
oförändrad för de större stationerna, men det kan konstateras att pengarna används på ett 
effektivare sätt.  
 
Samordning av utbildningar i regionen har resulterat i betydligt lägre kurskostnader vilket 
medför besparingar samt att fler personer kunnat genomgå utbildningen. Instruktörer har 
tagits upp till regionen istället för att personal skickats till Räddningsverkets skolor i södra 
Sverige. Samtidigt bidrar samordnade utbildningar mellan räddningstjänsterna i 5-kanten 
att kontaktnät skapas mellan personalen, vilket är mycket positivt och fördelaktigt vid 
samverkan. De räddningstjänster som saknar övningsfält har kunnat nyttja andras till 
självkostnadspris. Räddningstjänsten i Älvsbyn säger exempelvis att de inte tror att de 
skulle ha skickat personal till alla utbildningar som varit under den senaste femårsperioden 
om inte en samordning av utbildningarna hade skett.  
 
Gemensamma upphandlingar av inköp har lett till lägre priser av räddningsutrustning, 
exempelvis utryckningskläder och brandmateriel. Upphandlingsförfarandet har kunnat 
spridas på alla kommuner/räddningstjänster genom fullmakter för att överlåta 
upphandlingen. Gällande det förebyggande arbetet har gemensamma och likriktade 
budskap i hela regionen har utarbetats. Detta underlättar exempelvis för aktörer som verkar 
i flera kommuner i 5-kanten. Vad det gäller kostnader vid olyckor är kostnadsförändringar 
före och efter samverkan marginella. Däremot är det helt klart att samhällets resurser 
nyttjas bättre och den hjälpsökande/drabbade får snabbare hjälp.  
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3.1.2 

Det vore fördelaktigt att utveckla en modell för att kunna genomföra systematiska 
resultatuppföljningar som bland annat kan visa att det på sikt går att bedriva verksamheten 
till en lägre kostnad i förhållande till verksamhet utan samverkan. 

Samhällsekonomiska kalkylvärden av ett liv 
Den ekonomiska samhällsnytta som räddningstjänsten bidrar till är ofta svår att redovisa i 
siffror. Ett sätt att påvisa nyttan är att jämföra med värdet av ett liv. Välgjorda 
undersökningar gällande förändringar av sannolikheten att dö med en låg initialsannolikhet 
(väg- och flygtrafik, bränder, arbetsliv är exempel på områden), gällande länder med 
ungefär samma materiella levnadsnivå som Sverige, pekar på ett värde per statistiskt liv 
som varierar mellan 20 och 50 miljoner kronor. (Mattsson, 2004) 
 
Även Vägverket har tagit fram en modell som visar på samhällsekonomiska kalkylvärden 
av ett människoliv (Hjort och Tenskog, 2006). I Sverige är det oftast denna rapports 
redogörelse och siffror som det hänvisas till i fråga om humanvärdet. Rapporten bygger på 
två komponenter, dels materiella kostnader såsom egendomsskador, 
administrationskostnader, sjukvård och nettoproduktionsbortfall i samband med olycka, 
men även riskvärdering bestående av förlorad konsumtion och humanvärde. 
Olycksvärderingen av dödsfall visas i Tabell 2. Kalkylvärdena följer väsentligen de 
rekommendationer som tagits fram genom samarbetet med ASEK (Arbetsgruppen för 
Samhällsekonomiska Kalkyl- och Analysmetoder) och indexjusteras enligt utvecklingen av 
konsumentprisindex. År 2005 var värdet på ett människoliv 18 383 000 kronor. 
Riskvärderingen har dock fått en del kritik i fråga om riskbedömning eftersom den grundar 
sig på personers betalningsvilja att minska sin egen risk.  
 
Tabell 2. Olycksvärdering av dödsfall för åren 1999, 2001 och 2005 [sek] (Hjort et al., 2006). 
 1999 2001 2005 
Riskvärdering: 13 000 000 16 269 000 17 079 000 
Materiella kostnader: 1 300 000 1 242 000 1 304 000 
   - sjukvård 30 000 31 000 33 000 
   - egendomsskador 210 000 217 000 228 000 
   - administrationskostnad 60 000 62 000 65 000 
   - nettoproduktionsbortfall 900 000 932 000 978 000 
Dödsfall (Value of Stat. life) 14 300 000 17 201 000 18 383 000 

3.1.3 Kostnadsnyttoanalys 
Parterna i 5-kantssamverkan bör i framtiden genomföra kostnadsnyttoanalyser som kan 
ligga till grund för beslut och åtgärder som ska tillämpas. Kostnadsnyttoanalys (eng. Cost-
Benefit Analysis) är en metod som visar om det lönar sig att sätta in åtgärder eller inte. 
Samtliga fördelar och kostnader för hushåll, offentlig sektor och privata sektorn vägs 
samman för att ta reda på om det lönar sig att göra någonting åt problemet. 
Kostnadsnyttoanalysen bygger på individernas betalningsvillighet (eng. Willingness To 
Pay) eller kompensationskrav (eng. Willingness To Accept). Att aktivt vidta åtgärder 
medför ofta kostnader. Kostnaderna för åtgärden bör inte överstiga de faktiska kostnader 
problemet för med sig. Om fördelarna överväger innebär ett aktivt ingripande att 
samhällets välfärd ökar, vilket gör åtgärden samhällsekonomiskt lönsam. Om kostnaderna 
överväger fördelarna kan åtgärderna sänka välfärden, eftersom de kan vara så dyra att de är 
högre än vad problemet som de ska lösa kostar samhället. Med en kostnadsnyttoanalys är 
det möjligt att sätta en ”prislapp” på kostnaderna, uttryckt i kronor. Problem med 
reliabiliteten kan dock förekomma när det gäller exempelvis värdering av miljöpåverkan 
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eller människors liv och hälsa. Lönsamheten kan presenteras med hjälp av kvoter. Vid 
positiva kvoter ökar samhällets välfärd av åtgärden som genomförs, ju högre kvot desto 
högre lönsamhet. (Räddningsverket, 2008a) 
 
Räddningsverket har gjort en kostnadsnyttoanalys på tidsfaktorns betydelse vid 
räddningsinsats (se Tabell 3) som i stora drag kan tillämpas för förhållanden i 5-kanten. 
Insatstiden är i hög grad väsentlig för skadeutfallet. Med en samverkan genom operativa 
insatser inom 5-kanten ökar möjligheterna att snabbt få förstärkning från angränsade 
kommuner som kan bidra till att hålla skadekostnader och mänskligt lidande på en lägre 
nivå. Vid insats i annan kommun debiteras endast de faktiska merkostnaderna (personal 
och förbrukat materiel) som den assisterande kommunen får. Mer om de interkommunala 
insatserna som skett i 5-kanten finns i underavsnitt 3.1.2.  
 
Kostnadsnyttoanalysen visar att räddningstjänsten i genomsnitt minskar kostnaderna med 
32 100 kronor vid varje räddningsinsats om de kommer fram fem minuter snabbare. Detta 
värde består i genomsnitt till hälften av personskador och till hälften av egendomsskador. 
Effektsamband och antaganden vid beräkningen har tillämpats och alla konstaterade 
samband bygger på uppgifter från räddningstjänsternas insatsrapporter 1996-2002. 
Sambanden gäller för en genomsnittlig räddningsstyrka. Värderingen av liv och 
personskador kommer från Vägverkets siffror år 2004. Värderingen av byggnader har 
gjorts med hjälp av norsk insatsstatistik. (Räddningsverket, 2008b) 
 
Tabell 3. Kostnadsnyttoanalys - tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsats. (Räddningsverket, 2008b) 
Namn på åtgärd Räddat värde 

vid 5 min 
snabbare insats  

Kommentar 

Medelvärde per insats 58 900 kr Här ingår inte Annat uppdrag, ej 
Falsklarm/förmodad brand/räddning och 
ej Automatlarm (ej brand) 

Medelvärde per insats 32 100 kr Här ingår ej Annat uppdrag, men 
Falsklarm/förmodad brand/räddning och 
Automatlarm (ej brand) 

Medelvärde per insats 29 300 kr Här ingår Annat uppdrag, 
Falsklarm/förmodad brand/räddning, och 
Automatlarm (ej brand) 

Brand i byggnad 137 800 kr   
Brand ej i byggnad 5 000 kr  
Trafikolycka 86 200 kr  
Utsläpp farliga ämnen 3 900 kr  
Vattenskada 1 100 kr  
Stormskada 250 kr  
Drunkning 267 900 kr  
Djurräddning 800 kr  
Ras/skred 14 200 kr  
Annan kommunal rtj 26 300 kr  
Falsklarm 0 kr  
Automatlarm (ej brand) 0 kr  
Annat uppdrag 
- därav sjukvårdslarm 

13 100 kr 
51 100 kr 

 

 



 

Kommunerna i 5-kanten har idag flera olika jour- och beredskapsresurser. Om 
samarbetet/sambruket skulle utvecklas kan det genom en begränsad förstainsats vid 
olyckor och andra akuta händelser, bidra till att hålla skadekostnader och mänskligt lidande 
på en lägre nivå. Dessa jour- och beredskapsresurser brukar kallas för förstainsatspersoner 
[FIP]. Insatsuppgifterna kan exempelvis bestå i att iaktta, utgöra en trygghetsresurs, 
rapportera, biträda, spärra av eller utföra första hjälpen. Detta skulle i praktiken kunna 
genomföras i samtliga kommuner i 5-kanten och vara särskilt motiverande för de 
kommuner som har en stor geografisk yta med en utspridd befolkning. Mer om FIP finns 
att studera i rapporten ”Sambruk av samhällets jour- och beredskapsresurser är lönsamt!” 
(Sund, 2006).  

3.2 Beredskap och operativ samverkan 
Generellt kan konstateras att kommunerna i 5-kantssamverkan har en bra beredskap för att 
klara vardagliga och vanligt förekommande händelser inom respektive kommun. Exempel 
på sådana händelser är bostadsbränder och trafikolyckor. Kommunernas räddningstjänster 
saknar, var för sig, resurser för större eller i tiden utdragna räddningsinsatser. Denna typ av 
insatser kräver en uthållighet och beredskap som endast kan åstadkommas genom 
samverkan. (Wisén, 2002). 
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3.2.1 Interkommunala insatser 
Interkommunala insatser, där räddningstjänsterna operativt hjälpt varandra, har mellan 
2003 och 2007 skett totalt 110 gånger. Fördelningen mellan åren visas i Figur 2. Detta är 
ett exempel på samverkanseffekter som direkt kan mätas i siffror och följas i den 
ekonomiska årsredovisningen.  
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Figur 2. Totala antalet interkommunala insatser mellan 2003 och 2007. 

(* Skogsbranden i Bodträskfors 2006 är ej inräknad) 

Redovisning för hur räddningstjänsterna har bistått respektive mottagit insatser av varandra 
visas i Tabell 4. Älvsbyn är den räddningstjänst som bistått andra flest gånger med 41 
stycken insatser. Den kommun som har mottagit flest insatser av andra är Luleå med 59 
stycken. Insatsernas fördelning mellan åren samt grafiska åskådliggöranden för hur 
räddningstjänsterna bistått varandra visas i Appendix 3. På grund av vissa kommuners 
geografiska läge i förhållande till varandra har inget utbyte av insatser skett.  



 

13 
 

 
Tabell 4. Bistådda (lodräta siffror) respektive mottagna (vågräta siffror) interkommunala  
insatser mellan åren 2003-2007. 
 Boden Luleå Piteå RFÖN Älvsbyn Totalt mottagit 
Boden - 7 1 2 6 16 
Luleå 22 - 6 15 16 59 
Piteå 0 9 - 0 19 28 
RFÖN 0 4 0 - 0 4 
Älvsbyn 1 0 2 0 - 3 
Totalt bistått 23 20 9 17 41 ∑110 

3.2.2 Differentierad ledningskapacitet 
För mer komplexa situationer, såsom storolyckor och naturkatastrofer, är det fördelaktigt 
om den operativa ledningsförmågan utvecklas och samordnas mellan kommunerna i 
5-kanten. Ett planeringsarbete och en beredskapsuppbyggnad för att även hantera 
identitetsbrytande olycksskeden bör analyseras. Olycksskedet kan medföra konsekvenser 
som radikalt kan förändra grundläggande förutsättningar att agera.  
 
Ledningsarbete handlar om att vara förberedd inför de hjälpbehov som kan uppstå till följd 
av aktuella risker. Det handlar också om att erhålla och bibehålla kontroll över fysiska 
skadeförlopp och samtidigt skapa förutsättningar för eget agerande för drabbade människor 
och organisationer. En stab kan öka ledningskapaciteten genom att exempelvis ta fram 
beslutsunderlag och förslag till beslut. Initialt gäller det att så effektivt som möjligt varsebli 
situationen och finna en god taktisk lösning över tiden. I det sekundära skedet gäller det att 
snabbt kunna åstadkomma lämpliga resurser för att genomföra en sådan taktisk lösning. 
Stora delar av beslutsfattandet kommer att ske under stark tidspress och stress, där 
konsekvenserna av besluten har betydelse för liv, egendom och miljö. (Fredholm och 
Göransson, 2006) 
 
Genom en utveckling av samverkan inom operativ ledningsförmåga, för att på bästa sätt 
kunna stödja tredje part, är det viktigt att räddningstjänsterna i 5-kanten använder sig av 
varandras kompetenser och resurser. Tidigare inträffade olyckor visar på vikten av att 
resurser snabbt kommer till skadeplatsen när behovet är som störst och inte i ett senare 
skede. Stora krav ställs på att larmoperatörer och befäl i bakre ledning att agera offensivt 
och med god framförhållning. Genom 5-kantssamverkan finns idag redan planer för att 
kunna använda varandra som en förstärkningsresurs vilket är mycket bra, men bör 
utvecklas och övas mer.  
 
Kontakten mellan skadeplats och bakre ledning måste vara ändamålsenlig och effektiv. 
Modellerna för hur kommunikation i kritiska lägen fungerar, under komplexa förhållanden, 
bör ses över och gemensamt utvecklas. Modeller för överföring av information från 
skadeplats till bakre ledning är också ett viktigt utvecklingsområde. Det kan även vara bra 
att den bakre ledningen har en framskjuten underrättelseenhet som rycker ut i ett tidigt 
skede. Planer finns på att tillsammans införskaffa ett ledningsfordon hos parterna i 
5-kantssamverkan. Detta kan vara ett bra alternativ för att möjliggöra en mobil ledning 
som kan arbeta nära olycksplatsen. Inom den bakre ledningen måste även modeller 
utvecklas för att mottagande, bearbetning och fördelning av information sker på ett 
lämpligt och snabbt sätt till dem som behöver informationen. (Fredholm, 2000). 
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3.2.3 

Genom att tidigt aktivera andra berörda samhällsaktörer, skapas förutsättningar för att hela 
hjälpbehovet omhändertas på ett förutseende sätt. Genom sådana tidiga kontakter stärks 
samhällets förmåga till hantering av konsekvenser till följd av olika händelser inom ramen 
för krishanteringssystemet. Samverkan med andra insatsorganisationer och frågor om 
hantering av massmedia är betydelsefulla delar som bör ses över. Det är även viktigt att i 
förväg planera och öva för hur räddningstjänst, sjukvårdsorganisation och polis kan 
samarbeta och göra en arbetsfördelning på bästa sätt.  
 
Det är viktigt att inte ledningskapaciteten används till verksamhet som inte är 
räddningstjänst. Räddningstjänsterna i 5-kanten bör i framtiden ha en differentierad 
ledningskapacitet som kan hantera problematik som kan uppstå vid komplexa olyckor. 
Utveckling och uppbyggnad av kompetens, strukturer, rutiner, teknik och 
samverkansmöjligheter bör omgående ses över. Uthålligheten för personalen i 
ledningsfunktionen är begränsad, vilket medför att även modeller och rutiner för avlösning 
och insättning av ny personal måste stärkas. Att konkret kunna utforma detta bygger på en 
samverkan mellan kommunerna beroende på graden av urbanisering och 
organisationsstorlek. Eftersom några av kommunerna i 5-kantssamverkan saknar vissa 
kompetenser krävs en regional samverkan för att uppbyggnad av ledningskapaciteten ska 
kunna effektiviseras. 

Befäl för gemensam samverkansledning 
Alternativet att införa en gemensam räddningschefsfunktion i 4-kanten (Boden, Luleå, 
Piteå och Älvsbyn) har utretts under år 2002. Resultatet av utredningen blev att det inte 
fanns tillräckligt starka belägg för att genomföra detta (Bylin et al., 2002). I dagsläget har 
samarbetet utvecklats och Lagen om Skydd mot Olyckor har tillämpats i några år. 
Kommunerna har sedan 2002 ställts inför några komplexa situationer, som exempelvis 
skogsbranden i Bodträskfors, där en uppbyggd gemensam samverkansledning kunde ha 
underlättat och effektiviserat räddningstjänstens arbete. Till följd av detta så 
rekommenderas en utredning om att införa ett gemensamt befäl som får huvudansvaret för 
samverkansledning i 5-kanten. Det gemensamma befälet skulle, förutom att leda komplexa 
insatser och utgöra en differentierad ledningskapacitet, bland annat kunna stödja 
räddningschefer och insatsledare, ansvara för ekonomin, utforma enhetliga 
rapporteringsmallar och göra uppföljningar på genomförda insatser. Det är även 
fördelaktigt om en stab upprättas som stödfunktion.  
 
Varje kommun har sina, av kommunfullmäktige beslutade, delegationsordningar. Vid en 
gemensam befälsfunktion krävs en genomgång av befintliga delegationsordningar och att 
delegationerna för ett gemensamt befäl ser likadan ut i varje kommun. (Bylin et al., 2002). 
Vid införandet av ett gemensamt befäl för samverkansledning kan denne förslagsvis 
placeras på den nyligen byggda räddningscentralen i Luleå. Räddningscentralen är en fast 
ledningsplats, utformad och utrustad för att ledning av kommunal räddningstjänst ska 
kunna bedrivas därifrån under alla de situationer som är relevanta med hänsyn till den 
riskbild som finns för kommunen och som avser förhållanden såväl i fred som under höjd 
beredskap (Lindbäck, 2007).  
 
Fungerande, bra organisationsformer och arbetssätt kommer oftast inte vid första ansatsen. 
Det måste finnas utrymme och möjlighet att utvärdera, förändra och förbättra de arbetssätt 
som tillämpas och den organisationsform som individerna arbetar i. Effektiv ledning 
underlättas av tydlighet i ansvar och mandat, centralisering av beslutsfattande, samt ”raka 
rör” för instruktioner och kommunikation. (Svedin, 2007).  



 

3.3 Materieldepåer 
Samverkan i 5-kanten har medfört att tre materieldepåer har utformats för en effektivare 
resursanvändning. Materielen i depåerna är finansierat av kommunerna i 5-kanten och 
Räddningsverket. De tre befintliga materieldepåerna är: 

• Skogsbranddepå (Boden) 
• Tung räddningsdepå (Piteå) 
• Miljö- och kemdepå (Luleå) 

 
Tillsammans kan parterna i 5-kantssamverkan bygga upp ytterligare materieldepåer för att 
minska kostnader och snabbt kunna rekvirera förstärkningsmateriel. Ett förändrat klimat 
kommer med stor sannolikhet att kräva anpassning av samhället på ett mycket stort antal 
områden. Det finns risk för förhöjda kostnader och i vissa fall förlust av människoliv samt 
irreversibla miljöeffekter om inte aktiva insatser sker. Möjligheterna och behovet av att 
utforma fler materieldepåer bör utredas, exempelvis upprättandet av en 
översvämningsdepå. 
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3.3.1 Skogsbranddepå  
Räddningstjänsten i Boden har enligt insatsledare K. Ögren (intervju, 17 juni 2008) byggt 
upp en skogsbranddepå för att kunna leverera materiel till hela Norrbotten för att bekämpa 
skogsbränder. Syftet är att räddningstjänsterna snabbt ska kunna rekvirera 
förstärkningsmateriel för skogsbrand. Detta ska ske via SOS Alarm som ett 
förstärkningslarm.  
 
Efter modern tids största svenska skogsbrand 2006 i Bodträskfors (tillhör Boden kommun) 
har bland annat slutsatsen kunnat dras att det behövs en gemensam resursbank över såväl 
materiel som personal. Den uppbyggda skogsbranddepån är en del av resultatet. Det är 
viktigt att resurserna finns organiserade och tillgängliga inom länet. För att förbättra 
kunskapen om skogsbränder genomfördes en befälsutbildning i maj 2007, där befäl från 
samtliga parter i 5-kanten medverkade.  
 
Det finns fyra stycken skogsbrandmoduler som alla är placerade i Boden, vilka är 
likformigt utrustade med bland annat motorsprutor, brandslang och strålrör. Även en 
motorspruta, Waterous klass 3, finns disponibel men denna måste beställas separat. 
Materielen i modulerna och motorsprutan tillhandahålls av Räddningsverket. Materielen 
förvaras i fyra containrar, se Figur 3, vilka är finansierade av parterna i 5-kantssamverkan. 
Skogsbrandmodulerna kan lastas med lastväxlarsystem vilket medför en stor flexibilitet. 
Möjlighet finns att leverera tre moduler i ett ekipage och anspänningstiden är cirka 20 
minuter. Bodens räddningstjänst kan även vid behov bistå med vattentankar och två 
bandvagnar, dessa ingår dock inte i avtalet.  
 

 
Figur 3. De fyra skogsbrandmodulerna. 



 

3.3.2 

3.3.3 

Tung räddningsdepå  
Vid räddningstjänsten i Piteå finns det enligt insatsledare B. Frejdh (intervju, 5 december 
2007) sedan i början av år 2007 en container avsedd för tung räddning. Denna container 
placerades på räddningstjänsten i Piteå för att den ligger nära E4:an där den största delen 
tung trafik återfinns. Ännu ett bidragande skäl till varför just Piteå valdes är att 
insatsledaren B. Frejdh, som arbetar på räddningstjänsten i Piteå, tidigare har arbetat med 
utbildning av tung räddning.  
 
Ett avtal om hjälp vid tung räddning har tecknats mellan Piteå, Älvsbyn, Boden, 
Jokkmokk, Luleå, Skellefteå och Arvidsjaurs kommun samt Räddningstjänstförbundet 
Östra Norrbotten. Detta avtal innebär att Piteå räddningstjänst ska bistå ovanstående 
kommuner med en styrka på 1+5, vid olyckor där tunga fordon är inblandade. 
Anspänningstiden för denna styrka är 90 sekunder. Ansvaret för grundutbildning och 
vidareutbildning till berörda kommuner ligger även hos Piteå. En utbildning inom tung 
räddning har exempelvis genomförts i november 2007.  
 
Om en olycka med ett tungt fordon inträffar i någon av 
ovanstående kommuner, dras Piteå räddningstjänst per 
automatik på det larmet. Containern innehåller bland 
annat kilkuddar, bärgarkuddar och stöttor. Ett exempel 
på hur materielen kan användas i praktiken visas i 
Figur 4. Materielen i containern bekostas av de 
kommuner som har tecknat det gällande avtalet. 
Kostnaderna fördelas mellan kommunerna med hänsyn 
till antalet invånare i respektive kommun. I Piteå finns 
även en saneringscontainer innehållande tält, som kan 
sättas upp vid olycksplatser ifall det finns många 
skadade och få ambulanser tillgängliga. Figur 4. Dellyft av buss. 
 
Målet är att containern ska vara på olycksplatsen inom en timme efter inkommet larm. I 
dagsläget så håller det inte riktigt, på grund av de långa avstånden. Piteå räddningstjänst 
rekommenderar de övriga räddningstjänsterna att påbörja arbetet själva och att Piteå endast 
ska finnas som en extra resurs. För att lyckas med arbetet vid en olycka med tunga fordon, 
speciellt om en buss är inblandad, är det viktigt med lagarbete samt att sjukvård och 
räddningstjänst är samövade. 

 Miljö- och kemdepå 
Enligt brandinspektör T. Wikström (intervju, 22 november 2007) finns det en miljö- och 
kemcontainer på brandstationen i Gammelstad (tillhör Luleå räddningstjänst) som kan 
tillkallas vid olyckor där räddningstjänsterna inte har tillräcklig med egna resurser. Miljö- 
och kemcontainern är en resurs som ska kunna användas både nationellt och internationellt 
men nyttjas primärt inom Norrbotten och Västerbotten.  
 
Det finns en ansvarig kemkoordinator och två specialutbildade tekniker som alla arbetar i 
Luleå. Årliga möten genomförs med övriga räddningstjänster för att diskutera förbättringar 
och utbyta idéer. Luleå räddningstjänst initierar utbildning och övningar för personalen så 
att kunskaperna hela tiden hålls aktuella. Varje år genomförs flera mindre övningar där 
personalen får möjlighet att träna på vissa enstaka och avgränsade moment. En gång per år 
anordnas en större övergripande övning av mer komplicerad natur. 
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3.3.4 Översvämningsdepå 

Vid miljö- och kemolyckor i Norrbotten larmar respektive räddningstjänst Luleå enligt 
larmplaner. Kemcontainern är förevisad för alla räddningstjänster i Norrbotten, men endast 
personalen som tillhör räddningstjänsten i Luleå har full utbildning. Vid larm om 
miljö/kemolycka åker en styrka från stationen i Gammelstad bestående av ett befäl samt 
fyra brandmän till olycksplatsen.  
 
Kemcontainern innehåller specialutrustning som ska täcka många olika sorters miljö- och 
kemolyckor, till exempel utsläpp i natur och vattendrag, läckage av farligt gods och 
gasutsläpp. Exempel på utrustning är olika typer av mätinstrument som kan påvisa halter 
av vissa ämnen i luft och vatten, kemdräkter, pumpar, uppsamlingskärl, 
belysningsanordningar, kraftverk samt tätningsmateriel i flera olika varianter och storlekar. 

Nederbörden i Norrland förutspås öka med cirka 40 procent under de närmaste 100 åren. 
Dessutom kan en ökning av vintertemperaturen komma att ske med 4°C. (Lönngren, 
2000). Detta kan direkt bidra till att översvämningar och höga flöden blir mer frekvent 
förekommande i kommunerna i 5-kanten. Sårbarhetsanalyser och andra utredningar 
kommer att bli allt viktigare i framtiden för att kunna förhindra och förebygga 
naturkatastrofer. Parterna i 5-kanten bör tillsammans på lokal nivå utreda möjligheterna 
och behovet av att utforma en fjärde materieldepå med materiel som kan användas vid 
översvämningar, höga flöden och för att säkra dricksvattenförsörjning.  
 
För att begränsa konsekvenser som kan uppstå vid en översvämning och höga flöden är det 
viktigt att vidta olika åtgärder. Konsekvensernas omfattning beror till stor del på när i tiden 
åtgärderna vidtas och vilken typ av metod som används. Kommunens riskhantering och 
riskinventering utgör en viktig del för att kunna mildra konsekvenserna genom 
skadebegränsande åtgärder. Uppföljning av arbetet och riskkommunikation till politiker, 
allmänhet, företag och organisationer är också viktiga delar. En utveckling av vilka lokala 
åtgärdsmetoder för översvämningar som kan vara lämpliga att använda för att förebygga 
och begränsa skador bör även ses över. Det är viktigt att uppmärksamma att 
åtgärdsmetoder för identifierade riskområden varierar från olika scenarion. Oftast är en 
kombination av olika metoder den mest idealiska lösningen vid en översvämning.  
 
En översvämningsdepå kan utformas likt de befintliga skogsbrandmodulerna. Materielen 
kan förvaras i containrar som är möjliga att lasta med lastväxlarsystem, vilket skulle 
medföra en stor flexibilitet. Containrarna bör exempelvis utrustas med verktyg och 
materiel för att upprätta olika typer av vallbyggnationer, mobila pumpar (motorsprutor) 
och utrustning för att ta prover på dricksvatten. För att ge en bild av vilka möjligheter och 
val som finns att tillämpa ges några förslag på åtgärdsmetoder i Appendix 4. 
 
Ett av kommunernas viktigaste mål är att kunna leverera dricksvatten av god kvalité till 
invånarna. Därför är det nödvändigt att förhindra att dricksvattnet kan bli förorenat vid en 
eventuell översvämning. Dricksvattenförsörjning med tillhörande vattentäkter är ett av de 
viktigaste skyddsobjekten i kommunerna. Hälsosäkert dricksvatten är en angelägenhet som 
svenska kommuner måste prioritera, då vattenburna sjukdomsutbrott ofta är förknippade 
både med stora samhällskostnader och förlorat konsumentförtroende. (Åström och 
Pettersson, 2007). Detta medför att det är viktigt att det finns tydliga riskanalyser och 
planer för en tryggad försörjning. Levererat vatten från allmän anläggning ska uppfylla 
högt ställda krav på kvalité och vara välsmakande. Ett övergripande mål för kommunerna i 
5-kantssamverkan är att dricksvatten ska finnas av god kvalité och i tillräcklig mängd. 
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Vid mycket höga flöden och svåra situationer kan den lokala räddningstjänsten och 
länsstyrelsen behöva operativa stödinsatser, i form av expertishjälp. Det finns i huvudsak 
fem större myndigheter och grupper som kan bistå med hjälp. Dessa är: 

• SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
• MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
• SGI - Statens Geotekniska Institut 
• Älvgrupper 
• Samordningsgruppen för information vid höga flöden  

3.4 Undersökning – operativ personals syn på samverkan 
För att få en generell uppfattning om vad den operativa personalen ansåg om 
5-kantssamverkan och vad de tyckte kan förbättras genomfördes en enkätundersökning. 
Den riktade sig till insatsledare, styrkeledare och brandmän på de räddningstjänster som 
deltar i samverkan. Undersökningen bestod av tio frågor av öppen typ, se Appendix 5, och 
utfördes huvudsakligen skiftlagsvis i diskussionsforum med skriftlig sammanfattning där 
respondenterna fick ge fria svar på frågorna. Svarsenkäterna redovisades endast med 
befattning, kön och ålder på grund av antagandet om att personlig anonymitet medför en 
högre svarsfrekvens och därigenom ger ett större informationsunderlag.  
 
För att få kontakt med tillräckligt många personer distribuerades enkäterna via 
kontaktpersoner, antingen via mail eller personligt överlämnande. Kontaktpersonerna 
vidarebefordrade därefter enkäterna till personal som hade de efterfrågade befattningarna. 
På räddningstjänster i Boden, Luleå och Piteå delades enkäter ut till heltidsanställd 
operativ personal. Anledningen till detta var att begränsa svarsmängden samt få relativt 
jämförbara svar. För RFÖN och Älvsbyn som till största del består av deltidspersonal 
delades enkäter ut till både hel- och deltidspersonal.  
 
Totalt svarade 74 personer, vilket utgör en svarsfrekvens på cirka 30 procent. Av 
deltagarna var 73 procent brandmän, 16 procent styrkeledare och 11 procent insatsledare. 
Av dessa var 99 procent män. Tabell 5 visar deltagarinformation för respektive 
räddningstjänst, där det procentuella deltagandet är uträknat för antalet insatsledare, 
styrkeledare och brandmän som hade möjlighet att svara på undersökningen på varje 
räddningstjänst. Räddningstjänsten i Älvsbyn och RFÖN hade för få deltagande i 
undersökningen för att generella slutsatser skulle kunna dras av svaren. Boden, Luleå och 
Piteå hade tillsammans en svarsfrekvens på cirka 60 procent. 
 
Tabell 5. Deltagare i undersökningen per räddningstjänst.  
Räddningstjänst Antal 

deltagare 
Procentuellt 
deltagande 

Boden 20 83,3 % 
Luleå 25 44,6 % 
Piteå 21 67,7 % 
RFÖN 5 5,3 % 
Älvsbyn 3 6,5 % 
TOTALT 74 29,4 % 
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3.4.1 Sammanställning av svaren 
Resultatet från enkätundersökningen redovisas i en sammanfattande text under respektive 
fråga. Detta för att det inkom för många svar för att samtliga respondenters åsikter skulle 
kunna redovisas. Författarens kommentarer finns redovisade vid varje fråga och markeras 
med en underrubrik. Kommentarerna rör motivet till varför frågan ställdes och reflektioner 
över respondenternas åsikter.  
 

1 Vad är er spontana inställning till samverkan? 
Överlag svarade samtliga att de är mycket positiva till samverkan. Ett återkommande svar 
var att skiftlagen endast märker en liten förändring i arbetssätt till följd av samverkan. 
 
Kommentar:  Syftet med frågan var att få en första generell bild av hur samverkan upplevs. 

Respondenternas svar var relativt lika. Att skiftlagen bara märker av en liten 
förändring kan bero på bristande information om vilka arbetsuppgifter som 
utvecklats till följd av samverkan och att de fyra arbetsgruppernas resultat i 
liten omfattning delges övrig personal.  

 
2 Ange några resultat av räddningstjänstens verksamhet i samhället som 

förbättrats eller försämrats till följd av samverkan inom 5-kanten?  
Som förbättringar angavs främst att kommuninvånarna snabbare får hjälp vid olycka samt 
effektivare samarbete över kommungränserna. Att samverkan leder till att mer ekonomisk 
effektivitet erhålls och att snabbt kunna förstärka med både personella och materiella 
resurser angavs också som förbättringar. Få försämringar angavs, men en nackdel som 
framkom är att deltidskårer kan ha svårigheter att medverka fullt ut i samverkan på grund 
av personalbrist.  
 
Kommentar:  Syftet med frågan var att försöka se om personalen kunde se några följder i 

samhället till följd av samverkan. Svaren som inkom var varierande men 
visar på att det faktiskt går att urskilja konkreta resultat. Svårigheterna att 
medverka fullt ut i samverkan  för deltidskårer kan handla om att den 
deltidsanställda personalen har begränsad möjlighet, både ekonomiskt och i 
tid, på grund av de oftast har ett annat arbete i kombination med tjänsten som 
deltidsbrandman. 

 
3 Vad är er bedömning om hur den enskilda kommuninvånarens situation 

påverkats? 
Även här nämns att kommuninvånaren snabbare får hjälp vid olycka. Andra bedömningar 
var att enhetliga taxor, ansökningsförfarande och rutiner underlättar för kommuninvånarna 
oavsett i vilken kommun de är verksamma.  
 
Kommentar:  Bedömning om hur den enskilda kommuninvånarens situation påverkats av 

samverkan var relativt lik den föregående frågan, men syftade på hur 
räddningstjänsternas hjälp till den enskilda kommuninvånarens kan urskiljas. 
En omformulering av frågan som förtydligade detta borde ha gjorts. Svaret 
att kommuninvånarna får snabbare hjälp återspeglar även ett av de främsta 
huvudmålen med samverkan.  
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4 Har ert arbetssätt förändrats till följd av samverkan med de andra 
räddningstjänsterna? (Om ja, hur?) 

Majoritet av respondenterna svarade att de inte anser att deras arbetssätt har förändrats, 
medan en del svarade att de märker skillnad eftersom de oftare och snabbare förstärker 
andra kommuner operativt. Vissa skiftlag från samma räddningstjänst ansåg att de upplever 
en förändring i arbetssätt, medan andra skiftlag svarade att det inte märker av någonting. 
En insatsledare svarade att dennes arbete delvis har förenklats eftersom det går att begära 
resurser utan att behöva använda sig av krångliga beslutsvägar, då larmplaner redan finns 
framtagna. Skillnader till följd av samverkan har även uppmärksammats genom liknande 
utrustning, anropsnummer, klädsel och fyspolicys. 
 
Kommentar: Syftet med frågan var att erhålla kommentarer på hur personalen upplever att 

deras arbetssätt förändrats till följd av samverkan. De inkomna svaren på den 
fjärde frågan är intressanta och anmärkningsvärda eftersom det framkom 
tydliga skillnader inom samma räddningstjänst på hur arbetssättet har 
förändrats. Orsaken kan bero på att vissa skiftlag sällan har deltagit i operativ 
samverkan och att de övriga tre samverkansområdena inte uppmärksammas i 
lika stor utsträckning.  

 
5 Vet ni vilken organisation och struktur de andra räddningstjänsterna i 

 5-kantssamarbetet har?  
Cirka 20 procent svarade att de i stora drag känner till hur det ser ut. Anmärkningsvärt är 
att hela 80 procent svarade att de inte har en aning om hur det ser ut för andra 
räddningstjänster.  
 
Kommentar: Frågans syfte var att kartlägga om personalen har en grundläggande kunskap 

om hur de andra räddningstjänsterna är uppbyggda för att det vid samverkan 
ska vara klart vilka resurser som kan erhållas och förväntas. Den låga 
kunskapen är något som omgående bör åtgärdas exempelvis i form av 
utbildningstillfällen.  

 
6 Anser ni att er räddningstjänst behöver en ökad mångfald, exempelvis i form av 

anställda med annan etnisk bakgrund? (Om ja, ge förslag på hur detta ska 
genomföras) 

Frågan sammanfattas i underavsnitt 3.6.2.  
 
Kommentar: Frågan ställdes för att ge underlag för vilka synpunkter personalen kan ha 

angående ökad mångfald. Frågan redovisas för respektive räddningstjänst för 
att jämföra hur åsikterna skiljer sig åt. I dagsläget är samtliga 
räddningstjänster väldigt homogena och framtidens säkerhetsarbete kan 
troligen medföra att personalen verkar både operativt och förebyggande mot 
flera grupper i samhället.  
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7 Anser ni att er räddningstjänst är jämställd? (Om nej, ge förslag på hur detta ska 
genomföras) 

Frågan sammanfattas i underavsnitt 3.6.3. 
 
Kommentar: Syftet med att denna fråga ställdes var att se vilka synpunkter personalen har 

gällande jämställdhet. Frågan redovisas för respektive räddningstjänst för att 
jämföra hur åsikterna skiljer sig åt. Det finns i dagsläget ingen heltidsanställd 
kvinna som arbetar operativt på någon av räddningstjänsterna.  

8 Har ni kännedom om de fyra detaljavtalen och arbetsgruppernas arbete samt hur 
påverkar dessa er? 

En del har kännedom om att avtalen finns men vet inte hur resultatet från arbetsgrupperna 
utfaller. Majoriteten svarade att de har dålig eller ingen kunskap.  
 
Kommentar: Även här är det förvånansvärt hur lite skiftlagen känner till om vad 

samverkan innebär. Orsaken kan bero på bristande information och 
grundläggande kunskap om hur samverkan är uppbyggd. Respondenternas 
låga kännedom visar att ett utbildningstillfälle om hur samverkan är 
uppbyggd omgående behövs för att skapa en bättre förståelse. 

 
9 Hur anser ni att samarbetet kan utvecklas? 

Många bra åsikter och idéer kom fram på den ställda frågan. Ett stort antal föreslog 
studiebesök på varandras stationer och på SOS Alarm. Även fler gemensamma övningar 
samt att oftare nyttja varandras övningsfält föreslogs. Andra förslag var gemensamma 
idrottsliga utbyten och fester. Ett förslag som troligen skulle integrera samarbetet är att 
genomföra arbetsbyten/stationsbyten under vissa perioder för personal som är intresserad. 
Några rekommenderade att samarbetet med den förebyggande verksamheten kan utvecklas 
mer. En åsikt gällande ledning framkom, där förslag gavs på att eventuellt tillsätta ett 
gemensamt befäl för samverkansledning. Förslag fanns också på att inrätta en personalpool 
som kan nyttjas vid exempelvis sjukdom eller då speciell kompetens behövs.  
 
Kommentar: Det är positivt att personalen ser många utvecklingsområden för samverkan 

trots den låga kunskapen om hur samverkan är uppbyggd. Många av 
förslagen har legat till vidare grund för hur samarbetet kan utvecklas i denna 
rapport och behandlas mer detaljerat under olika avsnitt. Förslagen är också 
framförda till högre chefer som har möjlighet att utveckla och genomföra 
idéerna.  

 
10 Övriga tillägg och synpunkter. 

Här framkom förslag på att den form som samarbetet sker idag kanske borde ses över och 
att arbetsgrupperna borde minska till antal. Även en synpunkt om att de som är 
intresserade ska få möjlighet att medverka i arbetsgrupperna oavsett vilken befattning de 
har framkom. Många är missnöjda med de gemensamma inköp (främst hjälmar) som 
genomförts. En intressant synpunkt var att det kan vara nödvändigt att personal utbildas för 
att kunna genomföra insatser på objekt i andra kommuner, exempelvis fartygsbränder. En 
annan tanke var att det gäller att tänka sig för innan hemkommunen lämnas för att förstärka 
en annan kommun, eftersom alla kommuner inte har styrkor som är dimensionerade för att 
klara av vissa typer av händelser. Vid operativa insatser har kommunikation via radio och 
dylikt inte alltid fungerat tillfredställande. Några kommenterade att det blir mer 
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3.4.2 

3.5.1 

hänsynstagande och byråkrati, mindre flexibilitet men mer kostnadseffektivt med 
samverkan.  
 
Kommentar:  Syftet med frågan var att i form av en öppen fråga ge respondenterna 

möjlighet att göra övriga tillägg och synpunkter som inte behandlades under 
de andra frågorna. Svaren visar på att det finns många synpunkter som kan 
tas tillvara för att ytterligare utveckla och effektivisera 5-kantssamverkan.  

Sammanfattning av svaren 
Undersökningen visade på att samverkan fungerar bra samt att personalen tycker att 
samarbetet är positivt och nödvändigt. Dock finns många förbättringspunkter som behöver 
ses över och utvecklas för att uppnå en effektivare samverkan. Ett gemensamt 
sambandssystem skulle ytterligare förbättra kommunikationen mellan de olika 
räddningstjänsterna vid operativa insatser. Personal som arbetar som brandmän, 
styrkeledare och insatsledare har liten eller ingen kännedom om vad 
5-kantssamverkan innebär. Det skulle vara bra om utbildningstillfällen anordnas för 
personalen för att öka kunskapen och förståelsen, både för hur 5-kantssamverkan är 
uppbyggd samt informera om räddningstjänsternas organisationer. Det som många saknar 
är information om samverkan och att resultaten från arbetsgrupperna presenteras med 
eventuellt tillhörande mötesprotokoll. Fler samövningar och studiebesök är önskvärda för 
att öka samarbetsförmågan och förståelsen om varandras organisationer. 

3.5 Förändring av juridiska avtal  
För att effektivisera samverkan kan det i framtiden vara aktuellt att förändra de juridiska 
avtalen, reducera arbetsgrupperna till antal och förändra ansvarsområden. Varje 
arbetsgrupp skulle kunna få möjlighet att delegera uppdrag vid behov till annan personal 
som är intresserad av att medverka. Något som omgående behöver förbättras för samtliga 
arbetsgrupper är dokumentation och spridning av resultat. 

Övnings- och utbildningsverksamhet 
Det detaljavtal som förbinder räddningstjänsterna att samverka inom intern övning och 
utbildning bör utvecklas. Det är inom denna verksamhet som tydlig kostnadseffektivisering 
har noterats. Genom att parterna i 5-kanten har samordnat utbildningar, där instruktörer 
från andra delar av Sverige rest till Norrbotten istället för att skicka personalen till skolor 
söderut, har lett till att fler personer fått möjlighet att genomgå utbildningar.  
 
Fler gemensamma övningar föreslås för att utveckla samarbetsförmågan och skapa bättre 
kontaktnät mellan räddningstjänsterna. Även mer frekvent nyttjande av varandras 
övningsfält rekommenderas för att öka komplexiteten i övningar. För att ”lära känna” 
varandras organisationer föreslås att gruppen för övnings- och utbildningsverksamhet 
utvecklar en modell för studiebesök där personalen från räddningstjänster som ofta 
samverkar besöker varandra. Detta skulle även resultera i bättre kunskap om andras 
resurser och möjligheter vid en eventuell samverkan. Gruppen bör även sammanställa 
någon form av resurskatalog där det framgår vilka kompetenser personalen på de olika 
räddningstjänsterna besitter. Denna resurskatalog kan nyttjas som en personalpool då 
exempelvis specifik kompetens erfordras eller personal är frånvarande.  
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3.5.2 

3.5.3 

Operativ räddningstjänst 
Genom detaljavtalet för operativ räddningstjänst förbinder sig räddningstjänsterna att vid 
behov och utan fördröjning skicka begärd förstärkning. Förbättringar som har genomförts 
är exempelvis att alla kommuner har enhetliga bil- och radionummer och att alla 
insatszoner inom kommunerna har blivit reviderade. Kommungränserna har ”tagits bort” 
och nu används istället en så kallad insatstidslinje, som innebär att närmaste 
räddningstjänst larmas till den inträffade olyckan. 
 
För att 5-kantssamverkan ska medföra tydligare ekonomiska besparingar kan den operativa 
samverkan utvecklas betydligt mer mellan kommuner med geografisk närhet. Utredningar 
om nedläggning av deltidstyrkor för att dimensionera styrkor över kommungränserna kan 
vara ett exempel. Dock är detta en känslig fråga där kommunmedborgarnas vilja och 
prioritering för att få en tillfredställande faktisk och upplevd säkerhet/trygghet måste vägas 
in. Ett annat förslag som kan diskuteras är införandet av en gemensam insatsledare för Lule 
älvdal. Den operativa ledningen kan ses över och bör utvecklas vilket redovisas i 
underavsnitten 3.2.2 och 3.2.3. 

Skadeförebyggande brandskydd 
I det detaljavtal som finns för samverkan gällande skadeförebyggande brandskydd 
förbinder räddningstjänsterna sig att skapa gemensamma kampanjer för att höja det 
skadeförebyggande brandskyddet i 5-kantsregionen. Tidigare har gemensamma policys för 
hur räddningstjänsterna ska sprida budskapet om brandvarnare och för hantering av 
systematiskt brandskyddsarbete tagits fram.  
 
För att utveckla och fördjupa samverkan föreslås mer samarbete och framtagande av fler 
policys. Detta för att ge hela regionen ett tydligt och likartat budskap, vilket underlättar för 
kommunmedborgarna och övriga aktörer som kan tänkas verka i flera kommuner. År 2004 
utdelades en informationstidning till samtliga hushåll i regionen för 5-kantssamverkan. 
Förslagsvis kan ytterligare en tidning ges ut som inriktar sig på resultat och effekter som 
samverkan medfört. Det är även bra om samtliga kommuner har ett telefonnummer, som 
exempelvis risklinjen (020-93 00 00), dit allmänheten kan ringa för att ställa frågor och 
rapportera risker som kan medföra att människor eller egendom kommer till skada. 
 
Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor 3 kap. 3§ och 8§ ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst (får vara 
samma dokument). I programmet ska bland annat anges mål för kommunens verksamhet 
samt de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. Ett 
förslag är att ta fram en gemensam mall för hur handlingsprogrammet utformas och 
därefter komplettera med varje enskild kommuns statistik, objekt och risker. Till grund för 
utvecklandet av handlingsprogrammen bör det kontinuerligt genomföras riskanalyser för 
att kunna se vilka behov som finns inom 5-kanten. Riskanalys innebär en systematisk 
identifiering av olycksrisker samt bedömning av risknivåer och kan visa på brister i 
säkerheten och utgöra underlag för riskreducerande åtgärder. Riskanalysen ska innehålla 
en uppdaterad riskinventering, vilket ska utgöra en övergripande kartläggning av risk- och 
skyddsobjekt. Riskinventeringen ska vara kompletterad med en mer detaljerad 
kartläggning av olycksrisker inom respektive objekt, vilket kan benämnas som 
riskidentifiering. 
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3.5.4 Inköp 

3.6.1 

Vissa kommuner i 5-kanten har brister i samverkan mellan förvaltningar vid hantering av 
plan- och byggärenden. Det är byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet i 
byggprocessen medan räddningstjänsten utövar tillsyn i förvaltningsprocessen. Vid 
bristande samverkan finns risk att tredje part kommer i kläm mellan de olika 
lagstiftningarna, vilket kan medföra bristande säkerhet och förhöjda kostnader för att 
uppnå ett tillfredställande brandskydd. För att underlätta detta arbete bör det utvecklas 
riktlinjer för handläggning av brandskyddsfrågor i byggprocessen, för att försöka skapa ett 
bättre samarbete mellan myndighet, byggherre och brandprojektör. Framtagandet av dessa 
riktlinjer kan med fördel ske gemensamt inom 5-kanten, dels för att få en likriktning men 
även för att nyttja kompetens optimalt. 

Räddningstjänsterna förbinder sig att samverka gällande inköp av räddningsmateriel och 
arbetskläder. Från den undersökning som är genomförd bland den operativa personalen (se 
Appendix 5) framgår det att majoriteten är nöjda med inköpen av räddningsmateriel, 
medan det finns ett missnöje med inköpen av arbetskläder. För att effektivisera gruppens 
arbete kan arbetsrutinerna vid inköp ses över. Vidare exempel för framtida inköp framgår i 
avsnitt 3.3 som handlar om materieldepåer.  

3.6 Framtidens säkerhetsarbete 
Personalen på räddningstjänsterna i 5-kanten är idag mycket homogena, såväl avseende 
kön som etnisk bakgrund. Räddningsverket (2008d) anser att kommunernas 
räddningstjänstorganisationer bör ha medarbetare som representerar och speglar hela 
samhället. Det är särskilt viktigt att den offentliga sektorn står för en för befolkningen 
representativ sammansättning av medarbetare för att lösa uppgiften i hela samhällets tjänst. 
Ökad jämställdhet och mångfald bidrar också till att öka rekryteringsbasen samt till att 
anpassa räddningstjänsterna till de kompetensbehov som troligen kommer att ställas i 
framtiden. Även kulturen inom räddningstjänstförvaltningen bör utvecklas, där strategier 
som leder till förändrade attityder och arbetsmetoder behövs.  

Utveckling av samhällsuppdraget 
Samhällsutvecklingen medför att riskerna i samhället förändras. Mänsklig aktivitet och 
tekniska möjligheter i stora sammanhang ökar möjligheten för att olyckor ska inträffa och 
att de får kännbara konsekvenser. Detta medför att kraven på att hantera riskproblemen 
både som förebyggande arbete och som hantering av inträffande olyckor ökar, dels på 
individuell aktörsnivå inom räddningstjänsten och dels för säkerhetshantering som 
kommunal funktion. (Fredholm et al., 1999) 
 
Många människor upplever otrygghet i dagens samhälle. Media uppmärksammar ständigt 
vad som händer runt om i världen och vad som kan hända, samtidigt som 
informationsflödet ökar och blir allt mer lättillgängligt. Säkerhet är en av de parametrar 
som gör att människor upplever trygghet. Som individ accepterar vi lättare risker vi anser 
oss ha kontroll över och som vi utsätter oss frivilligt för än motsatsen. I samhället 
accepteras lättare olyckor som sker varje dag och som kan leda till att en eller ett fåtal 
människor skadas eller dör. Däremot accepteras inte en olycka med väldigt många skadade 
eller döda. Detta medför att det är viktigt att se säkerhetsarbetet som en helhet, där hela 
olycksspektrumet från vardagsolyckor till extraordinära händelser behandlas. 
(Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, 
2005). För att få en enighet i säkerhetsarbetet är samverkan nödvändigt. Ingen enskild 
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aktör kan själv råda över säkerhetsfrågor. Det krävs ett samarbete och att flera aktörer 
tillsammans utvecklar säkerhetsarbetet.  
 
Det fordras nya former för att utveckla och arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle. Ett 
tydligt samhällsuppdrag med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor bör utformas enligt vad Lagen om Skydd mot Olyckor anger 
i 1 kap. 1 §. Samhällsuppdraget kan förslagsvis vara framtaget av politiker tillsammans 
med räddningstjänsterna och övriga aktörer i kommunen som arbetar för ett säkrare 
samhälle. Uppdraget ska vara avgränsat samt uppföljbart. Säkerhetsfrågor bör hanteras på 
en hög politisk nivå och politikerna bör få en nära inblick i arbetet. Det är lämpligt att i 
varje kommun, ensam eller tillsammans med andra kommuner förslagsvis genom 5-
kantssamverkan, ta fram övergripande uppdragsformuleringar till de organisationer som 
ska utföra uppdraget. Behoven måste kartläggas efter lokala förhållanden och möjliggöra 
tvärsektoriell samverkan. För ett effektivt utförande av uppdraget är samverkan mellan 
stat, kommun, frivilliga resursgrupper, försäkringsbolag med flera en förutsättning. Det 
handlar om att kunna komplettera varandra för att nå uppsatta mål. Det är viktigt att besluta 
om vilken kommunal organisation som ska driva uppdraget med ett övergripande 
sammanhållande synsätt. Förslagsvis kan räddningstjänsten få rollen som ansvarig 
uppdragsdrivare. 
 
Det kan ofta vara svårt att mäta effekterna och åtgärderna när samhällsuppdraget väl är 
genomfört. Dock är det viktigt att inte se allt ur ett ekonomiskt perspektiv, utan istället se 
vad den faktiska samhällsnyttan resulterar i. Det är inte acceptabelt att cirka 3 000 
människor i Sverige årligen mister livet på grund av olyckor. Med ett tydligt 
samhällsuppdrag kombinerat med de rätta åtgärderna finns möjligheten att minska antalet 
olyckor. Exempelvis så kan ändringar på normer, attityder och vanor i beteende 
kompletterat med tekniska lösningar och förändringar i organisationer bidra till en 
minskning av olyckor. Det gäller att arbeta ur ett helhetsperspektiv där faktorer gällande 
människan, tekniken och organisationen ses som ett samspel. 
 
När samspelet mellan människa och teknik slutar i en olycka eller incident så talas det ofta 
om “mänskliga felhandlingar”. Ett vanligt uttryck är att olyckan uppstod på grund av “den 
mänskliga faktorn”. Detta leder sällan till någon ökad förståelse för varför ett samspel inte 
fungerar optimalt. Att förklara olyckor i termer av “den mänskliga faktorn” leder i sig inte 
till ökad förståelse av fenomenet felhandlingar, utan pekar bara ut en eller flera 
syndabockar. Denna typ av förklaringar kan ha sitt ursprung i den juridiska världen, där en 
skyldig person måste kunna utpekas. Det är istället bättre att försöka identifiera bristerna i 
det system som utgörs av människan, tekniken och organisationen. Det är ofta en 
kombination av samspelet mellan människan, tekniken och organisationen som inte 
fungerar optimalt. Genom att förstå hur samspelet mellan de olika komponenterna 
fungerar, eller inte fungerar, kan lämpliga åtgärder föreslås för att motverka framtida 
“felhandlingar”. (Rollenhagen, 1995)  
 
Lag om Skydd mot Olyckor anger kommunens ansvar för förebyggande, skadeavhjälpande 
och efterföljande uppgifter. Kommunen har även ansvar för att utöva tillsyn. Att bedriva 
räddningstjänst är ingen verksamhet som kommunerna kan välja bort. LSO ställer inte bara 
krav på kommunen utan också på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot 
olyckor. Med enskild avses bland annat privatpersoner, företag och organisationer. För att 
ge förutsättningar för eget ansvar är det bra om lättförståeliga anvisningar finns framtagna 
av kommunen. Även utbildningar och information är ett inslag som bidrar till att öka 
kunskapen hos den enskilde.  
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3.6.2 

 
Bland den operativa personalen på räddningstjänsterna i 5-kanten finns vissa negativa 
attityder angående ett förebyggande arbete vilket var något som framkom i intervjuer med 
insatsledare, styrkeledare och brandmän under sommaren 2008. Detta är förståeligt 
eftersom räddningstjänsten tidigare inte i samma omfattning har haft lika påtagligt 
definierade krav att både arbeta operativt med insatser och med förebyggande verksamhet. 
Personalen på räddningstjänsterna i 5-kanten besitter stora kunskaper som kan användas 
för att arbeta förebyggande, dock nyttjas inte det optimalt. Det förebyggande arbetet 
handlar inte bara om att sitta på ett kontor och skriva handlingsplaner och försöka reducera 
risker. Lika viktigt är att utbilda, informera, marknadsföra, säkra insatsförmågan och 
drift/underhåll. Det hela handlar om att göra prioriteringar och hitta en bra balans för alla 
områden.  

Mångfald och kulturellt betingade skillnader 
För att verkningsfullt genomföra samhällsuppdraget krävs en ökad kunskap om de 
målgrupper som uppdraget riktas mot. Detta kan ske genom en ökad mångfald hos dem 
som ska utföra uppdraget. Det är viktigt att klargöra att mångfald är en kompetensfråga, 
inte en jämställdhetsfråga. Dagens räddningstjänster i 5-kanten består nästan uteslutande 
av svenska män, vilket inte ger en rättvisande utformning, sett ur perspektivet för samhället 
där räddningstjänsten ska verka och samhällsuppdraget utföras. En minoritet av de 
anställda har rötter i andra nordiska länder men ingen har utomnordisk bakgrund.  
 
I den genomförda undersökningen (se avsnitt 3.3) svarade brandmän, styrkeledare och 
insatsledare på frågan om de ansåg att deras räddningstjänst behöver en ökad mångfald, 
exempelvis i form av anställda av annan etnisk bakgrund. I Boden ansåg hälften av dem 
som besvarade frågan att ingen ökad mångfald behövs. Den hälft som svarade ja och 
önskar en ökad mångfald poängterar att det ska ske genom aktiv rekrytering och på lika 
villkor där vissa grupper inte får särbehandlas genom exempelvis förändrade 
anställningskrav. Även de inkomna svaren från Luleå är olika. Vissa ansåg att det är bra 
som det är och att ingen ökad mångfald behövs men några tillägger att de inte har 
någonting emot en ökad mångfald. Några svarade att en ökad mångfald vore mycket bra 
för verksamheten. Respondenterna i Piteå hade också varierande svar på frågan. Några 
ansåg att det behövs fler av annan etnisk bakgrund om de uppfyller anställningskraven och 
kan svenska. Vissa respondenter tolkade frågan som om det handlar om att kvotera in 
personal med annan etnisk bakgrund, och svarar bara att anställning ska ske på lika villkor 
där ingen synpunkt lämnas på den egentliga frågeställningen. I de få inkomna svaren från 
RFÖN ansåg respondenterna att en ökad mångfald behövs. De som svarade på frågan i 
Älvsbyn var samstämmiga att ingen ökad mångfald behövs. Slutsatsen av svaren på frågan 
är att åsikten om en ökad mångfald behövs är delad, där samtliga ansåg att rekrytering ska 
ske på lika villkor utan att sänka anställningskraven.  
 
För en ökad mångfald på räddningstjänsterna i 5-kanten krävs att personer med annan 
etnisk bakgrund än svensk anställs i organisationen. Demografisk mångfald gynnar ofta 
kreativiteten och förebygger grupptänkande. För att på ett så effektivt sätt som möjligt 
kunna arbeta ur ett mångfaldsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma kulturellt 
betingade skillnader och frågor gällande jämställdhet.  
 
När personer från olika kulturer i en organisation ska verka tillsammans bör det diskuteras 
igenom vilken värdegrund arbetet utgår ifrån. Många olika kulturellt betingade skillnader i 
värderingar kan förväntas när personer med annan etnicitet börjar arbeta i en organisation. 
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3.6.3 Jämställdhet 

Kultur är skapad av människor och ger uttryck både för fysiska och sociala artefakter. För 
att inte skillnaderna ska skapa splittringar och leda till ineffektivt arbete är det viktigt med 
kunskap och förståelse både om den egna kulturen och om andra kulturer. Människor från 
olika delar av världen är olika. Olyckligtvis kan fokusering på olikheter forma barriärer för 
kommunikation och samarbete, vilket utgör ett kritiskt element för människor som arbetar i 
organisationen. Fokusering ska inte ske på olikheterna utan likheterna ska försöka hittas 
mellan individerna.  
 
När människor med olika bakgrunder träffas första gången tenderar de att attraheras av 
dem som verkar vara mest lik dem själva. Detta kan direkt leda till bildandet av subgrupper 
i organisationen. Splittringen i subgrupper kan beskrivas genom att använda ordet 
skiljelinjer (eng. group fault lines). Det är viktigt att försöka identifiera skiljelinjer innan de 
gör skada för att försöka förebygga uppkomsten av subgrupper. Detta kan ske genom att i 
förväg studera minst två viktiga utmärkande drag, exempelvis kön, ålder och yrke. 
Samtidigt är det ofta oundvikligt att inte någon form av subgrupper bildas. Detta medför att 
det är viktigt att försöka bygga ”broar” mellan de uppkomna subgrupperna.  
 
En annan viktigt del för organisationen är att ha en gemensam bild av vad som är målet 
med uppdraget och vad varje anställd har för ansvarsområden samt arbetsuppgifter. 
Förenklat kan sägas att de ska ha gemensam situationsmedvetenhet/lägesuppfattning. Detta 
för att personer från olika kulturer kan tolka samma uppgift och mål på olika sätt.  
 
Kommunikation är en viktig del i ett effektivt arbete. Språk är det främsta hjälpmedlet, 
men samtidigt kan kommunikationen underlättas genom förståelse av varandras kulturella 
mönster för användandet av normer och kroppsspråk. Olika kommunikationsstilar som inte 
kan förstås av de anställda kan skapa skiljelinjer, orsaka spänningar och hämma 
samarbetet. Spridning och förmedling av information är väsentliga delar som direkt är 
kopplade till kommunikation och återspeglar organisationens effektivitet. Vem och vilka 
som fattar beslut och hur beslut fattas är också viktiga delar som ska tydliggöras för att få 
en effektiv organisation, eftersom olika kulturer har olika normer.  

Det finns en politisk enighet om att demokratin förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och 
män i Sverige. Innebörden i jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. (SOU, 1997). 
 
Olika kulturer har olika synsätt på maskulinitet och femininet. Ett samhälle kallas 
maskulint när emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda sig, vara tuffa och 
fokuserade på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och 
bry sig om livskvalitet. Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar 
varandra: både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet. 
Det är viktigt att inte förväxla femininet med feminism. Feminism är en ideologi som vill 
förändra kvinnors roll i samhället. Alla mänskliga samhällen består av både män och 
kvinnor, vanligtvis finns ungefär lika många av varje kön. Män och kvinnor är biologiskt 
olika. Generellt är män längre och starkare medan kvinnor i genomsnitt är mer 
fingerfärdiga och har snabbare ämnesomsättning, vilket gör att kvinnor återhämtar sig 
snabbare efter uttröttning. Alla samhällen anser att vissa beteenden är mer passande för 
kvinnor eller mer passande för män, men vilka beteenden som tillhör respektive kön 
varierar från samhälle till samhälle. Skillnader i könsroller beror mycket på socialisering. 
Socialisering innebär att både pojkar och flickor lär sig vilken plats de har i samhället och 
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att när de väl lärt sig detta så vill majoriteten av dem ha det så. (Hofstede och Hofstede, 
2005) 
 
I en stor studie genomförd i 74 länder av Hofstede et al. (2005) får Sverige en rankning 
som det land som är mest feminint. Räddningstjänsten i Sverige representerar dock ett 
maskulint synsätt. Detta är olyckligt eftersom stora delar av det svenska samhället inte 
fungerar på ett sådant sätt. Siffermässigt visar Tabell 6 antal anställda på räddningstjänster 
som huvudsakligen tjänstgör som brandmän eller befäl i utryckningstjänst i Sverige. 
Siffrorna är hämtade ur uppföljning av delar av kommunernas implementering av LSO, 
årsuppföljning 2007 (Räddningsverket, 2008e). Den procentuella fördelningen visar tydligt 
att antalet kvinnor är kraftigt underrepresenterade, där 1,17 procent är heltidsanställda och 
3,15 procent deltidsanställda. Positivt är dock att antalet heltidsanställda kvinnor sedan juni 
2002 har ökat med cirka 300 procent och antalet deltidsanställda kvinnor med 100 procent.  
 
Tabell 6. Antal anställda på räddningstjänster i Sverige 2007 samt fördelning  
mellan män och kvinnor. (Räddningsverket, 2008e) 
 Antal anställda Varav antal män Varav antal kvinnor 
Heltid 5 123 98,83 % 1,17 % 
Deltid 10 730 96,85 % 3,15 % 

 
För att uppnå en ökad jämställdhet och mer kunskap om de målgrupper som 
samhällsuppdraget ska utföras mot, behöver antalet kvinnor i räddningstjänsten öka 
markant. För att kunna uppnå detta krävs först en attityd att ”våga släppa in”. Det handlar 
inte om kvotering, vilket i sig bara skapar ytterligare problem, utan om att förändra 
förutsättningar och arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis ske genom utformning av 
arbetsrelaterade tester, genomgång av arbetsförhållanden samt se över att omklädningsrum, 
arbetsredskap och arbetskläder är anpassade för båda könen. Det måste även möjliggöras 
för arbetstagaren att förena arbete och föräldraskap och att arbetsgivaren aktivt förebygger 
och förhindrar sexuella trakasserier. (Jämställdhetslag (1991:433) 4-6 §§). 
Marknadsföringen och exemplifiering av förebilder är viktiga delar som kan bidra till en 
ökning av den underrepresenterade gruppen på räddningstjänsterna i 5-kanten.  
 
Sammanlagt arbetar 357 personer (2008-08-25) i räddningstjänsternas organisation i 
5-kanten med administrativa och operativa arbetsuppgifter. Av dessa är cirka 3,64 procent 
kvinnor och 96,36 procent män. Kvinnornas arbetsuppgifter är i huvudsak 
kansliverksamhet, såsom administration och sekreterare. Ingen heltidsanställd kvinna finns 
på någon av räddningstjänsterna i 5-kanten som tjänstgör som brandman eller befäl i 
utryckningstjänst. Dock finns det drygt 1,40 procent kvinnor som arbetar som 
deltidsbrandmän. Mer information om fördelning per räddningstjänst visas i Tabell 7 och 
detaljer finns i Appendix 6.  
 
Tabell 7. Antal anställda på räddningstjänster i 5-kanten 2008, samt fördelning  
mellan män och kvinnor. 
 Antal anställda  Varav antal män Varav antal kvinnor  
Boden 69 97,10 % 2,90 % 
Luleå 87 94,25 % 5,75 % 
Piteå 62 95,16 % 4,84 % 
RFÖN 90 97,78 2,22 
Älvsbyn 49 97,96 % 2,04 % 
TOTALT 357 96,36 3,64 
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Att anställa fler kvinnor i organisationen är inte detsamma som att göra organisationen mer 
jämställd. Snarare kan det vara ett sätt att åskådliggöra och aktualisera ojämlikheter enligt 
Glans och Rother (2007). Arbetet med jämställdhet inom räddningstjänsten handlar om att 
lära sig se sådant som tidigare inte aktualiserats. Det är viktigt att det i jämställdhetsarbetet 
finns konkreta förklaringar, metoder och mål för förändringar annars finns risk att arbetet 
lätt påverkas av personligt tyckande. Det som oftast är avgörande är ledningens inställning 
till jämställdhet. I vissa fall har det uttryckts att arbetet med jämställdhet styrs av 
räddningstjänsternas storlek och ekonomi. Detta kan ses som en enkel utväg för att kringgå 
problemet. Det handlar snarare om kunskap och inställning, framförallt hos ledningen. Här 
har räddningscheferna i 5-kanten en viktig uppgift, där en gemensam positiv inställning 
och vilja kan bidra till en ökad acceptans som kan ge jämställdhet legitimitet. 
 
I den genomförda undersökningen (se avsnitt 3.3) svarade brandmän, styrkeledare och 
insatsledare på frågan om de ansåg att deras räddningstjänst är jämställd. I Boden ansåg 
samtliga respondenter att deras räddningstjänst är jämställd. De upplever att alla behandlas 
”lika”. Några svarade utförligt att de löser uppdraget som de fått av kommuninvånarna och 
att det då inte spelar någon roll vilket kön, religion eller etnisk härkomst de har. Att 
exempelvis sänka de fysiska kraven för kvinnor är att göra dem en ”björntjänst”. I Luleå 
ansåg de flesta av respondenterna att de inte har en jämställd räddningstjänst, framförallt 
könsmässigt. En del gjorde tillägg att de inte har någonting emot att det ser ut som det gör 
medan andra svarade att de inte har något bra förslag på hur jämställdheten ska öka, men 
ansåg att kvotering inte är en lösning på problemet. På räddningstjänsten i Piteå svarade 
samtliga respondenter att de ansåg att deras räddningstjänst är jämställd. Dock förekom 
vissa avvikelser i svaren såsom, att de är jämställda men ej till antal. Vissa påpekade att 
rekrytering ska ske enligt dagens kriterier och inte genom kvotering. I de få inkomna 
svaren av respondenter från RFÖN framkom att de inte tycker att de har en jämställd 
räddningstjänst samt att det behövs mer information och marknadsföring. Även Älvsbyn 
som hade få deltagande i undersökningen tyckte inte att de har en jämställd 
räddningstjänst. En av respondenterna gav förslag på hur antalet kvinnor kan ökas, 
exempelvis genom att profilera sig ut mot kvinnor och hitta en form där testerna känns 
relevanta för yrket. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det finns delade meningar i 
frågan om respondenterna ansåg att deras räddningstjänst är jämställd, dock är svaren 
relativt homogena för respektive räddningstjänst.  
 
För att skapa legitimitet åt arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor måste 
ledningen vara enig om hur och varför arbetet ska bedrivas. Räddningsverket erbjuder en 
utbildning, ”Jämställdhet inom kommunal räddningstjänst”, som syftar till att ge 
kursdeltagarna ökade kunskaper om jämställdhet så att jämställdhetsperspektivet kan 
integreras i verksamheten. Som ett steg för arbetet med jämställdhetsfrågor på 
räddningstjänsterna i 5-kanten föreslås att delar av personalen från samtliga stationer 
genomgår utbildningen. Därefter är det önskvärt att alla anställda delges kunskaperna.  
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4 DISKUSSION  
Uppföljning och analys av en verksamhet är en förutsättning för att kunna dra slutsatser om 
huruvida resurserna nyttjas effektivt. För att få en enighet i säkerhetsarbetet är samverkan 
som består av samordning och samarbete nödvändigt. Ingen enskild aktör kan själv råda 
över säkerhetsfrågor. Att bedriva räddningstjänst är ingen verksamhet som kommunerna 
kan välja bort. 
 
Det ökade kravet på samhällets insatser både vid vardagliga olyckor och vid mer komplexa 
räddningsinsatser kommer att ställa krav på en ökad samverkan mellan kommuner och på 
att planering och organisering sker utifrån ett regionalt perspektiv. Lagen om Skydd mot 
Olyckor betonar att samverkan kan anses ge den bästa samhällsnyttan i säkerhetsarbetet 
när det gäller skydd mot olyckor.  
 
Från den ekonomiska uppföljningen kan det konstateras att kostnadsvolymen är relativt 
oförändrad, men att pengarna har använts på ett effektivare sätt till följd av samverkan. På 
sikt kan samverkan leda till kostnadsbesparingar för verksamheten och motverkande av 
kostnadsökningar. Parterna i 5-kantssamverkan bör i framtiden genomföra 
kostnadsnyttoanalyser som kan ligga till grund för beslut och åtgärder som ska tillämpas. 
Det vore fördelaktigt att utveckla en modell för att kunna genomföra resultatuppföljningar 
som bland annat kan visa att det på sikt går att bedriva verksamheten till en lägre kostnad i 
förhållande till verksamhet utan samverkan. Den ekonomiska samhällsnyttan som 
räddningstjänsten bidrar till är ofta svår att redovisa i siffror. Viktigt är dock att inte se allt 
ur ett ekonomiskt perspektiv, utan istället se vad den faktiska samhällsnyttan resulterar i. 
 
Generellt kan konstateras att kommunerna i 5-kantssamverkan har en bra beredskap för att 
klara vardagliga och vanligt förekommande händelser inom respektive kommun. 
Kommunernas räddningstjänster saknar, var för sig, resurser för större eller i tiden 
utdragna räddningsinsatser. Denna typ av insatser kräver en uthållighet och beredskap som 
kan åstadkommas genom samverkan. Kommunerna har ställts inför några komplexa 
situationer där en gemensam samverkansledning kunde ha underlättat och effektiviserat 
räddningstjänstens arbete. Till följd av detta rekommenderas en utredning om att införa ett 
gemensamt befäl som får huvudansvaret för samverkansledning i 5-kanten. Parterna i 
5-kantssamverkan bör även bygga upp ytterligare materieldepåer för att minska kostnader 
och snabbt kunna rekvirera förstärkningsmateriel. Ett exempel på en depå som bör 
utformas är materiel som kan användas vid översvämningar, höga flöden och för att säkra 
dricksvattenförsörjningen.  
 
Från undersökningen som riktade sig till operativ personal framkom att mycket behöver 
göras för att personalen ska uppleva att de drar nytta av och är delaktiga i  
5-kantssamverkan. Majoriteten har liten eller ingen kännedom om vad 5-kantssamverkan 
innebär, men tycker att samverkan är positiv och nödvändig. Det som många saknar är 
information om samverkan och att resultaten från arbetsgrupperna presenteras med 
eventuellt tillhörande mötesprotokoll. Fler samövningar och studiebesök är önskvärda för 
att öka förståelsen för varandras organisationer. En rekommendation är att omgående 
anordna utbildningar för personalen för att öka kunskapen och förståelsen, både för hur  
5-kantssamverkan är uppbyggd samt informera om räddningstjänsternas organisationer.  
 
Samhällsutvecklingen medför att riskerna i samhället också förändras. Den hårda 
ekonomiska situationen tillsammans med kraven på en ökad förmåga att hantera 
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risksamhället gör det svårare för små och enskilda kommuner att ensamma hantera 
kommunens säkerhetsproblematik. Det är inte acceptabelt att cirka 3 000 människor i 
Sverige årligen mister livet på grund av olyckor. Det gäller att arbeta ur ett 
helhetsperspektiv där faktorer gällande människan, tekniken och organisationen ses som ett 
samspel. Ett tydligt samhällsuppdrag bör utformas för att bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö, med hänsyn till lokala förhållanden tillfredsställande samt 
likvärdigt skydd mot olyckor. För att verkningsfullt genomföra samhällsuppdraget krävs en 
ökad kunskap om målgrupper som uppdraget riktas mot. Personalen på räddningstjänsterna 
i 5-kanten är mycket homogena, såväl avseende kön som etnisk bakgrund. Kommunernas 
räddningstjänstorganisationer bör ha medarbetare som representerar och speglar hela 
samhället. Det är enkelt att räkna antal kvinnor och män i organisationerna och 
fördelningen av arbetsuppgifter. Det är svårare att redovisa ändrade attityder och 
beteenden. För en ökande mångfald och jämställdhet på räddningstjänsterna krävs att 
personer med annan etnisk bakgrund och kvinnor anställs i organisationerna. 
 
Samverkan gynnas av faktorer som maktbalans, utrymme för kompromisser, diskussioner 
och vida tolkningar, frekventa möten och långsiktighet i samverkansprojektet. För att 
samverkan med dess tillhörande organisation ska fungera krävs att individerna kan 
samverka på ett sätt som ger den förbättring som önskas. Samarbetet kräver också 
förtroende vilket stärks av upprepad interaktion och långsiktighet.  

4.1 Felkällor och mätfel 
Resultatet från uppföljningen av samverkanseffekter kan innehålla felkällor som bland 
annat kan bero på att all information om ämnet inte varit känd för författaren. Det finns 
nästan ingen skriftligt dokumentation om 5-kantssamverkan och mycket av informationen 
har framkommit via intervjuer som utvecklats av författaren. Bearbetningen har skett 
genom reflektioner, egen erfarenhet och användande av andra utredningar som handlar om 
samverkan mellan organisationer.  
 
Förslag på hur samverkan kan utvecklas kan även innehålla felkällor eftersom det är en 
kombination av författarens egna förslag och synpunkter som framkommit i 
undersökningar respektive intervjuer. Det finns inga givna svar när det gäller hur 
samarbetet kan utvecklas i framtiden. Det är dock viktigt att skapa en bild av hur framtiden 
kan komma att se ut för att ha som grund för utveckling – mot framtiden. Bilden av 
framtiden måste behandlas i en återkommande process där förutsättningar, problem och 
möjligheter för hur kommunernas säkerhetsarbete ska utvecklas för att nå optimala och 
tillfredställande lösningar.  
 
Den genomförda undersökningen bland operativ personal kan innehålla olika typer av 
felkällor och mätfel. Mätfel som kan bero på frågeformuläret kan ha varit oklara 
frågeformuleringar och dåliga anvisningar. Även antalet frågor kan ha haft betydelse för 
kvaliteten på insamlad data. De mätfel som kan bero på mätmetoden kan exempelvis ha 
varit att en annan typ av metod kunde ha valts, såsom besöksintervju eller telefonintervju. 
Undersökningen av den operativa personalens syn på samverkan genomfördes som en 
enkät vilket valdes framför intervjuer med enskilda personer. Detta för att få in fler svar 
och att öka spridningen. Detta visade sig vara ett bra sätt för de räddningstjänster som till 
största del består av heltidsanställd personal (Boden, Luleå och Piteå), medan detta inte 
fungerade lika bra för de övriga räddningstjänsterna. Även om intervjuer skulle ha gett mer 
uttömmande svar bedömdes vikten av att få ett bredare underlag som större. Detta för att 
fler skulle komma till tals och för att det var den generella uppfattningen som var av 
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intresse. Svarsfrekvens på enkäterna var cirka 30 procent. Undersökningen genomfördes 
under sommaren 2008 och hade en svarstid på över sex veckor. Svarsfrekvensen kunde 
eventuellt ha blivit högre om undersökningen inte genomförts under semestertider och 
svarstiden varit längre. Stora bortfallsfel där individer inte svarade på enkäten skedde i 
Älvsbyn och RFÖN och de inkomna svaren kunde inte bidra till att dra generella slutsatser 
för respektive organisation. Detta eftersom svarsbortfallet var för stort och resultatet 
riskerar att bli mindre tillförlitligt. Att få svar inkom från dessa beror troligen på att 
organisationerna till största del består av deltidspersonal och att möjligt urval av 
respondenter inte fick rätt information från kontaktpersoner som skulle distribuera 
frågenkäterna. Räddningstjänsterna i Boden, Piteå och Luleå hade tillräckligt många 
deltagande för att svaren ska kunna utgöra underlag för analys och slutsatser. Dessa tre 
räddningstjänster hade tillsammans en svarsfrekvens på 60 procent. Mätfel som beror på 
respondenten kan vara okunnig eller ren glömska. Vissa frågor kan eventuellt ha upplevts 
som känsliga frågor, vilket medför svårigheter att ge konkreta svar. Andra frågor kan ha 
upplevts som prestigeladdade frågor, vilket kan ha lett till så kallad prestigebias. Detta kan 
vara att det ligger i respondentens egenintresse att svara på ett visst sätt eftersom denne tror 
att resultatet av undersökningen kan leda till vissa konsekvenser. 

4.2 Förslag på fortsatta studier 
Rapporten innehåller många förslag på hur 5-kantssamverkan kan utvecklas. I detta avsnitt 
anges några konkreta förslag på fortsatta studier.  
 
För att ytterligare bearbeta personalens synpunkter och få mer grundliga svar om 
samverkan kan fler undersökningar genomföras. Dessa kan exempelvis ske i djupinterjuver 
med slumpvis utvald personal. Även undersökningar om allmänhetens syn på samverkan 
kan dokumenteras.  
 
För att kunna genomföra ekonomiska resultatuppföljningar bör modeller utvecklas som 
kan tillämpas för att påvisa kostnadsbesparingar till följd av samverkan. Även 
kostnadsnyttoanalyser bör användas i större utsträckning.  
 
Utredningar om samordning av operativa resurser, exempelvis införande av gemensamma 
insatsledare och räddningschef i beredskap kan vara ett område att studera djupare. Detta 
är exempel på samverkansområden som kan ge ekonomiska besparingar. Dessutom 
poängteras att utreda behovet av införandet av ett gemensamt befäl som får huvudansvaret 
för samverkansledning i 5-kanten. 
 
Ett utbildningsupplägg för att öka den operativa personalens bristfälliga kunskap om hur  
5-kantssamverkan är uppbyggd samt hur räddningstjänsternas organisationer ser ut bör tas 
fram och genomföras.  
 
För att öka mångfalden och antalet kvinnor på räddningstjänsterna bör studier för 
rekrytering samt planer för implementering utformas. 
 
Kommunala räddningstjänstorganisationer kan ta större ansvar även för andra frågor än de 
som rör LSO och fungera som ”motor” i det övergripande säkerhetsarbetet i kommunen. 
En utveckling genom att samordna olika kommunala förvaltningar både inom den egna 
kommunen och mellan andra kan vara ett tänkbart utvecklingsområde för att få ett 
enhetligt arbete i säkerhetsfrågor.  
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5 SLUTSATSER 
Några slutsatser från uppföljningen av samverkan är: 

• Huvudargumentet för 5-kantssamverkan är att den hjälpsökande ska sättas i 
centrum och att nyttja resurserna i regionen på bästa sätt. 

• Kommunernas räddningstjänster saknar, var för sig, resurser för större eller i tiden 
utdragna räddningsinsatser, därför är en samverkan nödvändig.  

• Kostnadsvolymen för räddningstjänsterna är relativt oförändrad till följd av 
samverkan.  

• Vinster i form av stärkt operativ förmåga, ökad effektivitet och säkerställande av 
kompetens har varit påvisbara. 

• Den undersökning som är genomförd bland personal som arbetar som brandmän, 
styrkeledare och insatsledare visar att de har liten eller ingen kännedom om vad  
5-kantssamverkan innebär.  

• Personalen på räddningstjänsterna i 5-kanten är mycket homogena, såväl avseende 
kön som etnisk bakgrund.  

 
Några slutsatser med rekommendationer för utveckling av samverkan är: 

• Räddningstjänsterna rekommenderas utveckla en modell för att kunna genomföra 
resultatuppföljningar som bland annat kan visa att det på sikt går att bedriva 
verksamheten till en lägre kostnad i förhållande till verksamhet utan samverkan.  

• För att minska kostnader och snabbt kunna rekvirera förstärkningsmateriel kan fler 
materieldepåer byggas upp.  

• Det rekommenderas att genomföra en utredning om att införa ett gemensamt befäl 
för samverkansledning i 5-kanten.  

• Det rekommenderas att anordna utbildningar för personalen för att öka kunskapen 
och förståelsen om 5-kantssamverkan. 

• För att effektivisera samverkan kan det i framtiden vara aktuellt att förändra de 
juridiska avtalen, reducera arbetsgrupperna till antal och reformera 
ansvarsområden. 

• Det måste finnas utrymme och möjlighet att utvärdera, förändra och förbättra de 
arbetssätt som tillämpas och den organisationsform som individerna arbetar i för att 
uppnå en verkningsfull samverkan. 
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Appendix 1 - Kommunernas strukturella organisation 
I detta appendix visas medlemskommunernas strukturella organisationer. I vissa 
kommuner är förändringar aktuella och det som visas i detta appendix är uppgifter som 
gällde 4 februari 2009. 
 
 

BODEN 

 
Figur 5. Organisationsschema för Boden (Boden kommun, 2009). 

 
 



 
 

LULEÅ 

 
Figur 6. Organisationsschema för Luleå (Luleå kommun, 2009). 

 
 



 
 

PITEÅ 

 
Figur 7. Organisationsschema för Piteå (Piteå kommun, 2009). 

(* tjänstgör som räddningsledare i jour) 

 
 



 
 

RFÖN 

 
Figur 8. Organisationsschema för RFÖN (RFÖN, 2009). 

 
 



 
 

ÄLVSBYN 

 
Figur 9. Organisationsschema för Älvsbyn (Älvsbyn kommun, 2009). 

 
 



 
 

Appendix 2 - Larm- och personalstatistik
Tabell 8 visar antalet larm för respektive räddningstjänst per år för 2005, 2006 och 2007. 
Statistiken grundar sig på siffror från räddningstjänsternas egna rapporteringssystem för 
insatsstatistik (CORE och ALARMOS) som varje räddningstjänst haft möjlighet att 
kontrollera. Kontrollen har skett via undersökningen som riktade sig till räddningschefer 
eller annan personal med god insyn i samverkan och den egna organisationen.  
 
Tabell 8. Antalet larm/år för respektive räddningstjänst.  
Räddningstjänst 2005 2006 2007 Medelvärde 
Boden  417 393 338 383 
Luleå 1170 1227 1050 1149 
Piteå 444 469 491 468 
RFÖN  
(Haparanda- Kalix- 
Övertorneå)  

133+245+81
= 459 

124+196+91
= 411 

146+226+62 
= 434 

435 

Älvsbyn 85 118 105 103 
TOTALT 2575 2618 2418 508 
 

 
 



 
 

Appendix 3 - Interkommunala insatser 
De interkommunala insatsernas fördelning mellan åren 2003 till 2007 visas i Tabell 9. 
Differensen mellan mottagna och bistådda insatser visas i Tabell 10. (Förklaring: Boden 
har bistått andra sju gånger mer än vad de mottagit hjälp av andra. 16 – 23 = - 7) 
 
Tabell 9. Interkommunala insatser redovisat från år 2003 till 2007.  
(Bistått: lodräta siffror/Mottagit: vågräta siffror) 
Bistått/Mottagit Boden Luleå Piteå RFÖN Älvsbyn Totalt 

mottagit 
Boden - 4/1/0/1/1 1/0/0/0/0 2/0/0/0/0 3/0/0/2/1 16 
Luleå 8/6/1/4/3 - 2/1/2/0/1 1/4/4/6/0 1/7/2/4/2 59 
Piteå 0 0/2/0/1/6 - 0 2/3/1/3/10 28 
RFÖN 0 1/1/0/1/1 0 - 0 4 
Älvsbyn 0/0/1/0/0 0 0/0/0/0/2 0 - 3 

Totalt bistått 23 20 9 17 41 ∑110 
 
Tabell 10. Totalt mottagna, bistådda samt differensen av 
interkommunala insatser mellan åren 2003 – 2007. 
Räddningstjänst Mottagit  Bistått Differens
Boden 16 23 -7 
Luleå 59 20 +39 
Piteå 28 9 +19 
RFÖN 4 17 -13 
Älvsbyn 3 41 -38 

 
Grafiska åskådliggöranden för hur räddningstjänsterna har bistått varandra med 
interkommunala insatser totalt under åren 2003 till 2007 visas i Figur 10, Figur 11, Figur 
12, Figur 13 och Figur 14.  
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Figur 10. Bodens interkommunala insatser. 
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Figur 11. Luleås interkommunala insatser. 
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Figur 12. Piteås interkommunala insatser. 
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Figur 13. Älvsbyns interkommunala insatser. 
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Figur 14. RFÖN´s interkommunala insatser. 

 
 



 
 

Appendix 4 - Barriärer och åtgärdsmetoder vid 
översvämning 
Temporära vallbyggnationer kan vara ett alternativ för att minimera skadorna som kan 
uppstå vid en översvämning och är anpassningsbara efter aktuell situation. Det finns olika 
typer av temporära vallar, några exempel är sandsäcksinvallning, jordvallar och 
pallbarriärer vilka visas i Figur 15. Vilken teknisk lösning som tillämpas beror på 
förväntad vattennivå, materieltillgång, grundläggningsförhållanden och omfattning på den 
tänkta invallningen. Vallens funktion och hållbarhet påverkas stort av underlagets 
beskaffenhet.  

 
Figur 15. Tre olika typer av temporära vallbyggnationer (Räddningsverket, 2000). 

a.) Sandsäcksinvallning   b.) Jordvall   c.) Pallbarriär  

Sandsäcksinvallning är en flexibel typ av invallning som kan byggas på efter behov. 
Nackdelen med sandsäckskonstruktionen är att det tar lång tid att bygga och är 
arbetskrävande. Jordvallar är ett annat alternativ om fyllningsmateriel finns inom rimliga 
avstånd från området som ska skyddas. Det är bra om fyllnadsmaterielen skyddas mot inre 
och yttre erosion genom att exempelvis använda presenning eller sten. Nackdelen med 
jordvallar är att de ofta kräver att maskiner finns tillgängliga för att utföra fyllnadsarbetet. 
Pallbarriärer är en lätt konstruktion som kräver en liten arbetsinsats och snabbt kan 
monteras. En pallbarriär enligt Figur 15c.) med lastpall, stöd av galvaniserad stålplåt och 
membrankappa har samma funktion som cirka 1,5 ton sand. Nackdelen med 
konstruktionen är att den kräver ett relativt plant underlag. (Räddningsverket, 2000). 
 

Ett annat alternativ kan vara mobila skyddsvallar, som på kort tid kan byggas upp med en 
begränsad arbetsinsats. Lösningarna är vanligen både lätta att transportera och har en låg 
vikt. Mobila skyddsvallar är anpassningsbara efter omgivningen och aktuell situation. 
Nackdelen är att de har en begränsad motståndskraft. Ett exempel på en mobil skyddsvall 
är tubvall som visas i Figur 16. Tubvallen består av luftfyllda tuber som är förstärkta med 
PVC plast och en kappa som ska täta mot marken samt förankra konstruktionen. Beroende 
på de yttre förutsättningarna och terrängförhållanden kan flera tubsektioner monteras ihop 
rakt eller med vinkel. Tubkonstruktionen kräver inga höga krav på markens bärighet och är 
formbar efter underlaget. (Räddningsverket, 2000). 

 
Figur 16. Tubvall (Räddningsverket, 2000). 

 
 



 
 

 

Appendix 5 - Undersökningar 
I detta appendix visas de frågor som låg till grund för de två undersökningar som utfördes 
av personalen på räddningstjänsterna i 5-kantssamverkan. Till frågorna distribuerades även 
information om varför undersökningen genomfördes och av vem. Även ett separat 
formulär delades ut där deltagarna skulle fylla i befattning, kön och medelålder. 
Kontaktuppgifter till författaren gavs via mailadress och telefonnummer. En kort 
presentation av 5-kantssamverkan medföljde frågorna som riktade sig till insatsledare, 
styrkeledare och brandmän.  
 
 
Frågor till räddningschefer eller annan personal med god insyn i 
samverkan och den egna organisationen 
 
1.) Finns någon form av resultatuppföljning från samverkan? 
 
2.) Finns något mått för eller uppföljning av relationen mellan kostnad och resultat? 
 
3.) Har kostnaden påverkats på något sätt av den samverkansform som man ingick? 
 
4. ) Hur många anställda finns i er organisation på räddningstjänsten med:  
a.) Annan etnisk bakgrund än svensk:________ 
b.) Antal manliga:________ 
c.) Antal kvinnliga:________ 
d.) Arbetsuppgifter för kvinnor i organisationen:________ 
 
5.) Stämmer följande statistik för antal larm per år för er räddningstjänsten? Statistiken är 
från Räddningsverkets IDA-portal för antal insatser/personskador för olyckor dit 
räddningstjänst kallas. (Räddningsverket, 2008c). 
(Om nej, vad är det korrekta antalet?) 
 
Räddningstjänst 2005 2006 2007 Medelvärde 
Boden (Från Core) 417 393 338 383 
Luleå 703 782 604 696 
Piteå 411 414 441 422 
RFÖN 
(Haparanda- 
Kalix- Övertorneå) 

105+171+48= 
324 

84+121+42= 
247 

112+201+26= 
339 

303 

Älvsbyn 67 81 82 77 
TOTALT 1 922 1 917 1 804 1 881 

 
 



 
 

 
Frågor till insatsledare, styrkeledare och brandmän 
 
1.) Vad är er spontana inställning till samverkan? 
 
2.) Ange några resultat av räddningstjänstens verksamhet i samhället som förbättrats eller 
försämrats till följd av samverkan inom 5-kanten?  
 
3.) Vad är er bedömning om hur den enskilda kommuninvånarens situation påverkats? 
 
4.) Har ert arbetssätt förändrats till följd av samverkan med de andra räddningstjänsterna?  
(Om ja, hur?) 
 
5.) Vet ni vilken organisation och struktur de andra räddningstjänsterna i 5-kantssamarbetet 
har?  
 
6.) Anser ni att er räddningstjänst behöver en ökad mångfald, exempelvis i form av 
anställda med annan etnisk bakgrund?  
(Om ja, ge förslag på hur detta ska genomföras) 
 
7.) Anser ni att er räddningstjänst är jämställd?  
(Om nej, ge förslag på hur detta ska genomföras) 
 
8.) Har ni kännedom om de fyra detaljavtalen och arbetsgruppernas arbete samt hur 
påverkar dessa er? 
 
9.) Hur anser ni att samarbetet kan utvecklas? 
 
10.) Övriga tillägg och synpunkter. 

 
 



 
 

 Appendix 6 - Personalstatistik 
Tabell 11 visar antal anställda för respektive räddningstjänst fördelat på antal med annan 
etnisk bakgrund än svensk, manliga, kvinnliga samt hur många av kvinnorna som har 
utryckningstjänst (heltid/deltid). Statistiken grundar sig på uppgifter som varje 
räddningstjänst lämnat som var en av frågorna i undersökningen till räddningschefer eller 
annan personal med god insyn i samverkan och den egna organisationen.  
 
Tabell 11. Personalstatistik för räddningstjänsterna i 5-kanten (2008-08-25). 
Räddningstjänst Annan etnisk 

bakgrund  
Manliga Kvinnliga Varav kvinnor i 

utryckningstjänst 
(heltid/deltid) 

Boden (exkl. 14st i 
värn) 

0 67 2 0/1 

Luleå 0 82 5 0/1 
Piteå 0 59 3 0/1 
RFÖN  
(Haparanda- Kalix- 
Övertorneå)  

0 88 2 0/1 

Älvsbyn 0 48 1 0/1 
TOTALT 0 344 13 0/5 
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