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Förord
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Ett stort tack till vill jag rikta till:

Mariann Mannberg (Doktorand vid LTU), som handledare har hon bidragit med kloka åsikter 
och kommentarer.

Arto Koivumaa (Räddningschef i RFÖN) samt övrig personal på räddningstjänsten i Kalix 
som svarat på frågor och delat med sig av sina kunskaper inom ämnet.

Marco Ibarra (Befäl och brandman i Haparanda och Torneå), som delat med sig av sin 
kunskap och sina tankar om hur samarbetet skulle kunna utvecklas och vilka likheter samt 
skillnader som finns i jobbet som brandman i de två länderna.

Anders Sandin (Brandinspektör i Haparanda), som även han delat med sig av sin kunskap och 
sina tankar om hur samarbetet fungerar idag och hur det skulle kunna fungera i framtiden.

Adam Dahlberg (Fotograf och webbmaster för www.blaljus-norr.com), för tillåtelsen att 
använda hans bilder.

Luleå Maj 2009

Cecilia Ylikangas
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Sammanfattning

Vårt samhälle utvecklas snabbt och blir i takt med utvecklingen allt mer komplext och sårbart, 
nya riskkällor har tillkommit och det är viktigt att räddningsarbetet vid en insats kommer 
igång snabbt och blir så effektivt som möjligt. I 1 kap 3 § Lagen om Skydd mot Olyckor står 
det att: ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt”. Tornedalen i norra Sverige 
karakteriseras av glesbefolkade trakter och stora landytor vilket medför att avstånden mellan 
närmaste räddningstjänst och olycksplats kan bli stora. Detta kan leda till att utgången av 
händelsen blir mindre lyckosam på grund av lång tid innan räddningstjänsten anlänt.
Samverkan mellan räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå bidrar till att samutnyttja de 
befintliga kompetenser och tillgångar som finns i gränsregionen, detta är ett sätt att uppfylla 
de lagstadgade krav som finns på räddningstjänstens tillgänglighet och förmåga. Andra följder 
av ett samarbete är ökade kunskaper, lägre skadekostnader för kommunerna samt minskat 
lidande för den enskilde.

Redan idag finns det ett avtal om samarbete över gränsen, vid behov kan deltidsstyrkan i 
Haparanda inom några få minuter få förstärkning i form av en heltidsstyrka från Finland. I 
denna rapport har förutsättningarna för ett fördjupat samarbete länderna emellan analyserats 
och därefter har några praktiskt genomförbara samverkansalternativ presenterats. Att arbeta 
med människor från andra kulturer och länder ställer vanligtvis stora krav på koordination och 
samarbete men mellan Sverige och Finland som det gäller i detta fall handlar det om två 
fungerande rättsstater med liknande traditioner och organisatorisk uppbyggnad. Dessutom är 
lagstiftningen gällande räddningstjänstområdet mycket snarlik i de båda länderna och 
räddningsledarens roll och befogenheter närmast identiska, detta är förutsättningar för en 
effektiv fördjupad samverkan länderna emellan. 

Flertalet av de hinder som finns för en utökad samverkan är av juridisk karaktär, till exempel 
får ett finskt befäl inte arbeta som räddningsledare i Sverige och vice versa. Onödig 
tidsspillan uppstår då Torneås räddningstjänst som finsk myndighet inte kan ge order på 
svenska sidan även om de är först på plats. Om detta hinder undanröjs kvarstår dock 
problematiken med att språken i de två länderna är mycket olika varandra. Ett finskt befäl 
med dåliga kunskaper i svenska skulle på en olycksplats i Sverige vara oförmögen att 
kommunicera med svensk polis, ambulans, SOS och så vidare, samma problematik finns om 
en insats i Finland skulle ledas av ett svenskt befäl. Det skulle inte vara en hållbar situation 
för ett effektivt samarbete. 

Ett par olika alternativ till fördjupad samverkan har genom denna rapport identifierats och 
analyserats. Det första är uppförandet av en gemensam brandstation på gränsen som betjänar 
gränsområdet i båda länderna. Denna räddningstjänst skulle anställa både svensk och finsk 
personal och ständigt ha ett finskt och ett svenskt befäl i varje skift. Detta skulle lösa både 
problemet med språket och myndighetsutövningen. En eventuell gemensam räddningstjänst 
för Haparanda och Torneå skulle bli den första i sitt slag i Europa. Ett annat förslag är att 
fortsätta samarbetet som det är idag men utveckla vissa områden så som samband och teknik. 
För att räddningsinsatsen ska få en så bra effekt som möjligt är det viktigt att sambandet, 
kommunikationen och samarbetet fungerar. Genom att genomföra gemensamma övningar, 
övas båda parter att samarbeta med varandra, kommunikationen förbättras och de anställda lär 
sig förstå varandras organisation, arbetssätt och kultur. Samövningar sker inte idag men det är 
en mycket viktig del i utvecklingen av samarbetet och medför ökad effektivitet.
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Summary

Our society is evolving at a rapid rate and is becoming more and more complex and 
vulnerable, as new risks arise it is important that the rescue operations become as efficient as 
possible! Tornedalen, located in the northern part of Sweden, is characterized by sparsely 
populated areas which results in vast distances between the rescue teams and the accident. 
This could result in tragic and dramatic outcomes due to the time spent for the rescue teams 
travelling to the scene of the accident. Co-operation between the fire and rescue service in 
Haparanda and Tornio city would decrease this time. A co-op would also increase the 
knowledge, decrease damage costs for the municipality and lessen the suffering for the 
individual. 

There are agreements concerning the co-operation over the border, by making use of the 
existing competence and all assets within in the region the efficiency would increase 
considerably. If required, the part time fire and rescue service in Haparanda could receive 
back up in form of a full time rescue team from Finland. The opportunities of a greater co-
operation between the nations have been analyzed in this report. Working with people with 
different cultural backgrounds usually demands much coordination and team work. Between 
Haparanda and Tornio as in this case, is all about two operative states governed by law with 
equivalent traditions, organized structures and similar ways of thinking. Also, the legislation 
concerning the fire and rescue services are much the same in both countries, and the team 
leaders’ tasks and authorities are close to identical. These are all beneficial conditions for a 
more in-depth collaboration between the nations. 

The most common obstacles for an increased co-operation are to be found in the legislation, 
for example the fact that a Finnish officer is not allowed to act as team leader in Sweden, and 
vice versa. Unnecessary and in worst case fateful waste of time could be the result if the fire 
fighters of Tornio, as a Finnish authority not are able to give orders in Sweden even though 
they are first to arrive at the scene. Yet if this obstacle is removed there is still the problem of
language differences between the nations. A Finnish officer with little or no skills in the 
Swedish language would fail to communicate with Swedish police, paramedics or SOS. And 
the same applies, of course, if an operation in Finland is lead by a Swedish officer, the
language difficulties would not be a durable situation for effective team work. 

As stated in this report, one proposal for a more in-depth co-operation by the border would be 
a collective fire station that serves the near regions of both nations. This fire and rescue 
service would employ Swedish as well as Finnish personnel and at all times have a Swedish 
and a Finnish officer in each shift. This would solve the difficulties with language and the 
practice of authority and command. Such co-operation would be the first of its kind in 
Europe, a unique solution. Another proposal is to continue the collaboration as it is today, but 
to further develop this in certain areas. In order for the rescue efforts to have good effect it is 
essential that the communication and cooperation work together. Both parties should be 
educated in communication skills, team work and further understanding of work procedures 
and cultural backgrounds by introducing common exercises and drills. Common exercises as 
such do not occur as of today, but they play a very important roll in the co-operation and 
increased efficiency.
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Förkortningar

AFS – Arbetsmiljöföreskrifter

FSO – Förordningen om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:789)

LSO – Lagen om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778)

MIC – Monitoring and Information Centre

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

MTO – Människa Teknik Organisation 

RFÖN – Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

SRV – Räddningsverket

Ordlista

Anspänningstid – Tid från larm tills första räddningsfordonet är bemannat och lämnar 
stationen

Hävare – Höjdfordon, ”stegbil”

Pumpskötare – Säkerställer vattentillgången för rökdykarparet samt rökdykarledaren

Rökdykning - Inträngning i tät brandrök

Rökdykare – Genomför rökdykning

Rökdykarledare – Håller kontakten med rökdykarparet

Styrkeledare – Befäl över styrka
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1 Inledning
Detta kapitel beskriver bakgrunden till arbetet, syfte och frågeställningar, mål samt 
avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Vårt samhälle utvecklas snabbt och blir i takt med utvecklingen allt mer komplext och sårbart, 
nya riskkällor har tillkommit och det är viktigt att räddningsarbetet vid en insats kommer 
igång snabbt och blir så effektivt som möjligt. Detta styrs av Lagen om Skydd mot Olyckor
[LSO] där det står att: 

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

Ovanstående paragraf medger lokala anpassningar när räddningstjänsten i en kommun skall 
dimensioneras. Haparanda ligger i södra Tornedalen, en älvdal som karakteriseras av 
glesbefolkade trakter och stora landytor. Detta medför att avstånden mellan närmaste 
räddningstjänst och olycksplats kan bli stora, medelvärdet på utryckningstiden i vissa 
kommuner är runt 20 min (SKL, 2008). I värsta fall kan utgången av händelsen bli tragisk och 
dramatisk på grund av lång tid innan räddningstjänsten anlänt. Samutnyttjning av de 
befintliga kompetenser och tillgångar som finns i gränsregionen är ett sätt att uppfylla de 
lagstadgade krav som finns på räddningstjänstens tillgänglighet och förmåga. Följderna av 
samverkan blir ökad effektivitet och ökade kunskaper, lägre skadekostnader för kommunerna 
på längre sikt samt minskat lidande för den enskilde.

Det finns även bestämmelser vars syfte är att uppnå effektivitet inom räddningstjänstområdet 
genom samverkan. Samordning och samarbete skall ske i planering och förberedelser samt 
operativ verksamhet:

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

Samverkan sker idag mellan kommunerna i svenska Tornedalen och vid olyckor nära 
kommungränser larmas minst två räddningstjänster ut. Det kan ses som en naturlig utveckling 
att även Haparanda och Torneå samverkar eftersom städerna gränsar till varandra och 
påverkas av varandras verksamheter. I dagsläget finns ett avtal om samarbete över gränsen 
som gäller vid konstaterad brand i byggnad. Vid behov kan deltidsstyrkan i Haparanda inom 
några få minuter få förstärkning i form av en heltidsstyrka från Finland. En fördjupad 
samverkan mellan räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå har diskuterats i flera år utan 
att leda till några konkreta resultat (Koivumaa, 2009).
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1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna för att utveckla och effektivisera 
samarbetet mellan räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå. Dessutom är det meningen att 
uppsatsen skall kunna fungera som inspirationskälla för kommuner i Sverige som gränsar mot 
ett annat nordiskt land och som önskar utveckla ett effektivt samarbete mellan 
räddningstjänsterna i respektive land.

De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är.

 Finns det behov av samverkan mellan räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå?
 Vilka förutsättningar finns det för ett effektivt samarbete mellan räddningstjänsterna i 

Haparanda och Torneå?
 Vilka hinder finns det för ett effektivt samarbete mellan räddningstjänsterna i 

Haparanda och Torneå?
 Vilka för- och nackdelar blir följden av ett samarbete mellan räddningstjänsterna i 

Haparanda och Torneå?
 Vilka samverkansalternativ är praktiskt genomförbara?

1.3 Mål
Målet med uppsatsen är att presentera konkreta idéer och förslag på hur ett mer effektivt 
samarbete mellan räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå skulle kunna genomföras.
Eventuella svårigheter som kan uppkomma vid ett samarbete ska identifieras och även 
fördelar med ett samarbete ska belysas.

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen behandlar endast samarbetet mellan räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå. 
Övriga samarbeten mellan räddningstjänster i Sverige och Finland längre norrut efter Torne-
och Muonioälv kommer inte att analyseras. Haparanda kommun ingick i 
Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten då denna uppsats skrevs men begärde utträde ur 
förbundet under april 2009. Eventuella för- och nackdelar med ett samarbete kommer endast 
att analyseras ur ett svenskt perspektiv.

Ekonomiska följder av samverkan för Haparanda kommun kommer inte att beräknas genom 
ekonomiska kalkyler. Istället kommer de ekonomiska för- och nackdelar som inte direkt går 
att översätta i kronor att behandlas och en grov uppskattning av de ekonomiska följderna att 
genomföras. Även en analys av samhällsekonomiska besparingar vid förkortade 
utryckningstider har studerats. 
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2 Metod
Detta kapitel beskriver de metoder som använts, uppsatsen bygger på personliga intervjuer 
samt studier av litteratur inom ämnet räddningstjänst och lagstiftning.

2.1 Litteraturstudie
En studie över litteratur som behandlar räddningstjänstens organisation i Sverige och Finland 
har genomförts, därefter har likheter samt skillnader i räddningstjänstorganisationen länderna 
emellan identifierats. Även svensk och finsk lagstiftning inom ämnet har studerats för att 
kunna beskriva principerna för svensk och finsk räddningsledning samt räddningsledarens roll 
och befogenheter i Sverige och Finland. Samhällsekonomiska besparingar som följd av 
förkortade utryckningstider har studerats och en jämförelse med en jämnstor svensk stad 
genomförts, även liknande gränssamarbeten i övriga EU har analyserats. Litteraturstudien 
syftar till att få en uppfattning om vilka möjligheter och alternativ det finns för att utveckla 
och effektivisera samarbetet

2.2 Personliga intervjuer
Personliga intervjuer har genomförts muntligen med räddningstjänstpersonal i både Sverige 
och Finland. Svaren har sammanställts och de intervjuade har fått möjlighet att korrekturläsa 
en utskrift av intervjun för att undvika sakfel och missuppfattningar. Genom att ta del av deras 
erfarenheter och kunskaper om det befintliga samarbetet har fördelar med ett samarbete samt 
förbättringsområden kunnat identifieras, intervjuerna i sin helhet återfinns i Appendix 1. 
Dessutom har det under arbetets gång förekommit kontinuerlig kontakt med personal från
räddningstjänsten i Kalix för diskussioner, råd och information. 

2.3 Analysmodell MTO 
De förutsättningar och hinder för en mer effektiv samverkan som identifierats i denna rapport 
har behandlats utifrån ett MTO perspektiv. Detta är ett sätt att beskriva det komplexa samspel
som finns mellan människan, tekniken och organisationen. Idén är att människan inte ensam 
kan rå över en händelsekedja utan att även tekniken och organisationen spelar in. Genom att 
analysera förutsättningar och hinder för en mer effektiv samverkan utifrån människan, 
tekniken och organisationen har resultatet kunnat presenteras på ett lättåskådligt sätt, se Figur 
1. Ett annat syfte med analysen är att identifiera och eliminera brister som i förlängningen kan 
leda till mindre effektiva insatser. De tekniska hinder som identifierats faller indirekt under 
organisatoriska då det är organisationen som beslutar om budget och vilken utrustning som 
skall köpas in.

Mänskliga Tekniska Organisatoriska
Förutsättningar

Hinder

Figur 1 Analysmodell MTO
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3 Räddningstjänst i samverkan
Räddningstjänsten i Sverige är en kommunal verksamhet och offentliga förvaltningar i 
Sverige har ofta välutvecklade institutionsmönster. Detta är både på gott och ont, en fördel är 
tryggheten för organisationen och en nackdel kan vara oviljan till förändring. Samverkan 
mellan räddningstjänster inom Sverige kan vara problematiskt, prestige och motståndet till
förändringar kan försvåra en effektiv samverkan. Vid gränsöverskridande samverkan kan det 
dessutom förekomma problem i form av skillnader i kultur, synsätt, befälsordningar, 
beslutsgrunder och lagar. Det bör finnas en medvetenhet om dessa problemområden vid
samverkan mellan räddningstjänster inom Sverige men även över landsgränser och dessa 
frågor har hela tiden beaktats vid skrivandet av denna uppsats.

3.1 Samverkan i Tornedalen
Räddningstjänstens organisation i Haparanda och Torneå samt formerna för det nuvarande 
samarbetet kommer att beskrivas i detta avsnitt. Även gällande lagstiftning i ämnet kommer 
att tas upp.

3.1.1 Räddningstjänsten i Haparanda
Idag ingår Haparanda kommun i Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten [RFÖN] som 
består av Haparanda, Kalix och Övertorneå kommuner. Enligt 3 kap 1 och 7 § LSO skall 
kommunerna svara för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom det egna 
geografiska området. Genom avtal kan dock detta överlåtas på en annan kommun eller 
kommunalförbund vilket har skett i detta fall. Förbundet bildades 1996 och den första januari 
2000 utvidgades samarbetet till ett heltäckande kommunalförbund. Ansvarsområdet täcker     
5 091 km2 och har runt 33 000 invånare. Det finns tre större tätorter, några större byar, 
glesbygd samt stora skogsområden, myrmark och skärgårdar inom förbundets område. 
Personalen består av ungefär 100 personer där 85 procent utgörs av deltidsanställda 
brandmän. Resurserna är fördelade på fem stationer där Kalix, som största kommun, har en 
heltidsstyrka under vardagar mellan 07.00 och 16.00 samt en deltidsstyrka i beredskap dygnet 
runt. Haparanda, Övertorneå, Töre och Karungi har deltidsstationer och på Seskarö finns det 
ett räddningsvärn (RFÖN 2008). Haparandas deltidsstyrka består av en styrkeledare och fyra 
brandmän med sex minuters anspänningstid samt en heltidsanställd person under dagtid på 
vardagar. Under 2007 hade Haparanda kommuns räddningstjänster 112 larm, 2006 var det 84 
larm och 2005 var det 105 larm (SRV, 2008c). Ett litet antal av dessa larm härrör till Karungi 
deltidsstation samt Seskarö räddningsvärn. Övertorneå har under hösten 2008 sagt upp sitt 
medlemskap i RFÖN, enligt föreliggande förbundsordning är uppsägningstiden 1 år 
(Koivumaa, 2009). Haparanda kommun har under våren 2009 sagt upp sitt medlemskap och 
förbundet kommer genom detta beslut att upplösas.

3.1.2 Räddningstjänsten i Torneå
Torneå räddningstjänst ingår i det regionala räddningsverket för norra Finland, Lapin 
Pelastuslaitos. Detta startades 2004 och verksamheten leds av en regional räddningschef som 
till sitt förfogande har en ledningsgrupp bestående av regionens områdesbrandchefer, en 
facklig representant samt en representant för regionens frivilliga kårer. Den regionala 
verksamheten i Lapin Pelastuslaitos är indelad i geografiska verksamhetsområden där Kemi-
Tornio är ett av sex områden som leds av en områdesbrandchef. På Torneå räddningsstation 
finns i nuläget en heltidsstyrka med en förman och fem brandmän (ibland fyra brandmän) 
med 60 sekunders anspänningstid. Räddningsstationen har bland annat tillgång till dykare för 
eftersök av drunknade personer och utrustning för oljesanering (Ibarra, 2009). 
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3.1.3 Aktuell samverkan
Räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå har samverkat på olika sätt sedan 1994 och vid 
behov kan räddningstjänsten i Haparanda inom några få minuter få förstärkning i form av en 
heltidsstyrka från Finland vilket är en service och trygghet få små kommuner i Sverige kan 
erbjuda. Likadant är det i Finland, dock får innevånarna i Torneå vänta på sin hjälp från 
Sverige eftersom deltidsstyrkan i Haparanda har en anspänningstid på sex min. Båda dessa 
styrkor verkar över landsgränsen vid konstaterad brand i byggnad. Samarbetet sker genom att 
räddningstjänsten i Torneå automatiskt larmas ut vid en konstaterad brand i Haparanda och 
vice versa. När larmet går hamnar det först hos SOS-centralen i Luleå eller Rovaniemi som i 
sin tur kontaktar kollegorna på andra sidan landsgränsen. Därefter går larmet vidare till 
Haparanda respektive Torneå räddningstjänst, avtal om detta arbetssätt skrevs den första 
januari 2000. Samarbetet mellan SOS centralerna fungerar, enligt en SOS operatör i Luleå,
bra: 

”… sker det en större brand eller händelse i Sverige så larmar vi ut 
Haparanda och gör samtidigt ett ärende som vi faxar till Rovaniemi. Här är 
det viktigaste att vi får iväg adressen rätt så de vet var olyckan har skett. Vi 
ringer dessutom Rovaniemi för att uppmärksamma dem på att vi skickat 
iväg ett fax. Det är samma förfarande då olyckan har skett i Finland, då 
faxar och ringer Rovaniemi till oss. Faxen vi skickar emellan oss är endast 
på respektive lands språk, det brukar dock inte vara några problem då det 
viktigaste är att läsa ut adressen så vi skickar våra styrkor till rätt ställe…” 
(Cahier, 2009)

Före år 2000 fungerade samarbetet genom att det begärdes förstärkning från respektive 
räddningstjänst först när räddningsledaren kommit fram till platsen och konstaterat om hjälp
behövs eller inte, ett betydligt långsammare förfarande (Koivumaa, 2009). Idag är åsikten 
bland räddningstjänstpersonalen att samarbetet fungerar väl ute på en olycksplats: 

”… med de förutsättningar som finns i form av pengar, personal etcetera så 
har vi ett väl fungerande samarbete idag. Vid ett larm på den Svenska sidan 
finns deltidarna på plats på stationen inom 6 min men på 10 min finns även 
styrkan från Finland med full slagkraft, det är mycket positivt för tredje man
i Haparanda…” (Sandin, 2009)

3.1.4 Aktuell lagstiftning
Svenska kommuner är, liksom kommuner i övriga nordiska länder, rättssubjekt som handlar 
för egen räkning. Enligt Regeringsformen kan en svensk kommun inte ingå avtal för svenska 
statens räkning, ett avtal mellan en svensk och en utländsk kommun är inte någon 
internationell överenskommelse i lagstiftningens mening. Det är dock möjligt att samarbeta 
med exempelvis en nordisk kommun men detta får inte medföra att den svenska kommunen 
avsäger sig sin beslutanderätt till en utländsk kommun eller att den överlåter 
myndighetsutövning i Sverige till en utländsk kommun. Sådana avsägelser får inte heller ske 
när svenska kommuner samarbetar med varandra. Hur formerna för ett samarbete kan se ut 
regleras av Kommunallagen som anger att kommunerna ska ta hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som 
inte skall skötas enbart av staten, av en annan kommun eller av ett annat landsting. I de 
gränsregioner i Norden där det finns samarbeten över gränsen sker de framför allt i 
kommittéer. Det kan också ske i stiftelseform, ekonomiska föreningar eller aktiebolag (Lukin 
& Häggbo, 2008).
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3.1.5 Geografisk närhet
I och med att Haparanda och Torneå ligger geografiskt nära varandra, se Figur 2, kan 
utryckningar över landsgränsen ske utan avsevärd fördröjning, detta är en unik möjlighet för 
en effektiv samverkan. För de flesta små glesbygdskommuner i Sverige är avstånden mellan 
kommunerna så stora att samverkan i form av en gemensam räddningstjänst och samägande 
av utrustning som behövs tidigt på en olycksplats är omöjligt. 

Figur 2 Karta Haparanda & Torneå stad

3.1.6 Samhällsekonomiska besparingar
Eftersom de geografiska förutsättningarna möjliggör ett fördjupat samarbete över gränsen i 
form av en gemensam heltidsstyrka blir det därigenom möjligt att förkorta utryckningstiden. 
En förkortad utryckningstid leder till minskat lidande för tredje person men även en 
samhällsekonomisk besparing enligt Tabell 1, som visar besparingen i kronor då 
utryckningstiden förkortas fem minuter. En uppskattning över antalet kronor per minut upp 
till 15 min kan göras även om kostnadsutvecklingen inte är helt linjär. I det summerade värdet 
ingår både personskador för döda, svårt och lindrigt skadade samt skador gällande egendom 
och miljö. Värdena har främst beräknats med hjälp av räddningstjänsternas insatsrapporter
från 1996 - 2001. 

Att genomföra kostnadsnyttoanalyser kan ligga till grund för beslut och åtgärder som ska 
tillämpas och är en metod som visar om det lönar sig att sätta in åtgärder eller inte. Frågan är
inte vad räddningstjänsten som myndighet vinner eller förlorar utan vad samhället vinner eller 
förlorar. I samhället ingår då inte bara den offentliga sektorn, utan också den privata sektorn
med både företag och hushåll. Om fördelarna överväger innebär ett aktivt ingripande att 
samhällets välfärd ökar, vilket gör åtgärden samhällsekonomiskt lönsam. Problem med 
reliabiliteten kan förekomma när det gäller exempelvis värdering av miljöpåverkan eller 
människors liv och hälsa. 
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Vid denna analys framkommer det att utryckningstiden i hög grad är väsentlig för 
skadeutfallet, i genomsnitt minskar kostnaden med 32 100 kronor vid varje räddningsinsats 
om räddningstjänsten anländer 5 minuter snabbare. Besparingen vid brand i byggnad är
137 800 kronor per 5 minuter, i förlängningen finns det vinster att göra om en gemensam 
heltidsstyrka med anspänningstid 60 eller 90 sekunder införs. Detta värde består i genomsnitt 
till hälften av personskador och till hälften av egendomsskador (SRV, 2004a).

Tabell 1 Tidsfaktorn vid 5 min förändrad insatstid/körtid (SRV, 2004)

Objekt 5 minuter i kronor
Brand i byggnad 137 800
Brand ej i byggnad 5 000
Trafikolycka 86 200
Utsläpp av farligt ämne 3 900
Vattenskada 1 100
Stormskada 250
Drunkning 267 900
Djurräddning 800
Ras/Skred 14 200
Annan kommunal räddningstjänst 26 300
                   därav sjukvårdsrelaterat 31 300
Falsklarm/förmodad brand/räddning 0
Automatlarm (ej brand) 0
Annat uppdrag 13 000
                   därav sjukvårdslarm 51 100
                   därav trygghetslarm 19 900
Medelvärde per insats
(Här ingår inte annat uppdrag, 
falsklarm/förmodad brand/räddning och 
automatlarm (ej brand))

58 900

Medelvärde per insats
(Här ingår inte annat uppdrag men 
falsklarm/förmodad brand/räddning och 
automatlarm (ej brand) ingår)

32 100

Medelvärde per insats
(Här ingår annat uppdrag, 
falsklarm/förmodad brand/räddning och 
automatlarm (ej brand))

29 300

3.2 Samverkan ur ett MTO - perspektiv
Förutsättningar och hinder för en effektiv samverkan har analyserats utifrån ett MTO 
perspektiv, betydelsen av begreppet framgår i avsnitt 2.3. Vid samarbete över landgränsen är 
det viktigt att eventuella hinder har analyserats och belysts innan gemensamma insatser 
utförs, detta för att minimera misstagen och effektivisera arbetet.
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3.2.1 Mänskliga förutsättningar
Här presenteras de mänskliga förutsättningar som finns för en effektivare samverkan, 
områdets gemensamma historia och personalens positiva inställning till samverkan är viktiga 
faktorer.

3.2.1.1 Gemensam historia
En gräns länder emellan betraktas vanligtvis som någonting som skiljer människor och länder 
åt. Emellertid är det vanligt att befolkningen på respektive sida om gränsen har en gemensam 
historia och även tillhört samma land en gång i tiden. Så är fallet med norra Sverige och 
Finland, vid freden i Fredrikshamn år 1809 drogs den nya gränsen mellan Sverige och 
Ryssland längs med Torneälven. Dock gick språkgränsen vid Sangis, ett par mil in i Sverige, 
och en finskspråkig minoritet blev svenska medborgare. Detta område kallas Tornedalen och 
människorna som bor där benämns Tornedalingar. Idag är de en av fem nationella minoriteter 
i Sverige och Tornedalsfinskan, ”Meänkieli”, har status som minoritetsspråk. Fram till 1809 
var Tornedalen ett flerspråkigt och mångkulturellt område där finskan och samiskan var de 
huvudsakliga språken och resultatet av gränsdragningen blev en landsbygd förenad av ett 
språk och en kultur men splittrad av en älv och en riksgräns. Idag ligger svenska Haparanda 
med 10 000 innevånare på ena sidan och finska Torneå med 22 000 innevånare på andra sidan 
älven men gränsen är i realiteten knappt existerande, varken geografiskt eller mentalt. Det 
sker en kraftig tillväxt på båda sidor om älven och framtidstron är stark. Eftersom gränsen ses 
som en möjlighet kan den bli något utvecklande för regionen. Gränsområdet ligger långt från 
ländernas huvudstäder och andra stora städer, samhörigheten med staden på andra sidan 
Torneälven är viktig och tillsammans representerar städerna många människor och får 
därigenom en mer betydande roll i relationerna till omvärlden. En gemensam historia och 
förmågan att identifiera sig med människorna på andra sidan gränsen är en förutsättning för 
en mer effektiv samverkan.

3.2.1.2 Traditioner av samarbete
I Tornedalen har det länge funnits ett väl utvecklat samarbete över gränsen inom många olika 
verksamheter, från forna tiders smuggling till dagens företagssamarbeten. Företagen i 
gränsregionen har länge haft ett livligt samarbete över gränsen (NSD, 2009a) och det har 
funnits gränsöverskridande sjukvård i regionen sedan 30 år tillbaka (NSD, 2009b).
Gränsöverskridande räddningstjänst kan ses som ett komplement till den gränsöverskridande 
sjukvård och polis som finns i regionen.

3.2.1.3 Samarbetsvilja
De intervjuer som genomförts med räddningstjänstpersonal i både Sverige och Finland visar 
på samstämmiga åsikter om samarbetet idag och hur ett mer effektivt samarbete skulle kunna 
se ut i framtiden. De intervjuade har positiva erfarenheter av nuvarande samarbete och 
samtliga ser ett behov av ett samarbete även i framtiden:

”… jag tycker att samarbetet fungerar ganska bra idag, ena styrkan är 
huvudstyrka beroende på i vilket land olyckan inträffar. Förut fanns en viss 
skepsis mot de svenska deltidsbrandmännen. Det har dock blivit mycket 
bättre allt eftersom då svensk och finsk personal har arbetat tillsammans 
och fått kunskap om varandras kompetenser…” (Ibarra, 2009)

Vid frågan om det finns behov av en fördjupad samverkan mellan räddningstjänsten i 
Haparanda och Torneå är åsikterna relativt samstämmig bland de intervjuade där de ställer sig 
positiva till ett fördjupat samarbete. Vad gäller frågan om hur ett fördjupat samarbete skall se 
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ut och organiseras i framtiden så finns det dock en viss uppgivenhet hos de intervjuade 
eftersom diskussionen om ett utökat samarbete med Finland har pågått länge utan att leda till 
några konkreta resultat:

”… under 2007 hade vi möten med SOS och räddningschefer från 
respektive land, där kom det fram förslag på förbättringar. Dock så ledde 
det inte till någonting och förklaringen var alltid brist på pengar, då 
tröttnar man till sist på att engagera sig. Det finns en okunskap och ett 
dåligt engagemang hos politikerna om hur räddningstjänsten fungerar och 
vilka praktiska problem som kan uppstå. De vill gärna ha ett utökat 
samarbete med det får inte kosta någonting…” (Ibarra, 2009)

Inte heller samarbetet inom Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten har fungerat helt 
friktionsfritt vilket en av de intervjuade tycker är beklagligt:

”… dessutom ser jag gärna ett fortsatt samarbete inom RFÖN som nu dock 
ser ut att upplösas på grund av diverse meningsskiljaktigheter. Jag hade 
gärna sett att förbundet levt kvar, vi små kommuner blir mycket starkare i 
förbundsform. Innan förbundet kom till hade vi i Haparanda en mycket 
gammal vagnspark, nu har det blivit mycket lättare att köpa in ny utrustning
och den gamla kan cirkulera i förbundet. Till exempel kan 
deltidsstationerna och räddningsvärnen ta över fordon och i alla fall få, om 
inte ett nytt, så i alla fall ett nyare än de hade tidigare. Dessutom finns det 
fördelar då man kan dela på ett övningsfält…” (Sandin, 2009)

Åsikten är att det trots otaliga möten och diskussioner inte har hänt speciellt mycket, och att 
politikerna i gränskommunen är ointresserade och inte väl insatta om hur räddningstjänsten 
fungerar idag. Detta har lett till att engagemanget hos de intervjuade har minskat. Det bör 
även påpekas att Torneå idag är nöjda med sin räddningstjänst, det är Haparanda som har att 
tjäna på ett utvecklat samarbete:

”… jag tycker att samarbetet är optimalt som det fungerar idag, Torneå har 
de resurser som staden kräver. Ett eventuellt utökat samarbete där Torneå 
tar över vissa delar av Haparanda kommer att bli en kostnadsfråga för 
Haparanda…” (Paldanius, 2009)

3.2.2 Mänskliga hinder
Här presenteras de mänskliga hinder som finns för en effektivare samverkan, det stora 
problemet är språkskillnaderna länderna emellan.

3.2.2.1 Språkförbistringar
Svenskan och Finskan tillhör olika språkgrupper och detta är ett problem vid samverkan: 

”… språket är ett problem, just för att så många på den finska sidan inte 
kan svenska och vice versa. Även ambulansen har problem med språket då 
det sker körningar över gränsen…” (Ibarra, 2009)

De flesta som jobbar inom räddningstjänsten i Haparanda är tvåspråkiga men även de kan ha 
problem med speciella fackuttryck på finska. Dessutom är det önskvärt att vem som helst 
skall kunna arbeta i respektive kommuns räddningstjänst, oavsett språkkunskaper, samarbetet 
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länderna emellan bör ändå fungera. Det skulle eventuellt vara en idé att standardisera vissa 
fackuttryck som ofta används, dessutom bör personal på båda sidor om gränsen lära in 
benämningar på utrustning, fordon etcetera på det främmande språket, en ordlista återfinns i 
Appendix 2 (SRV, 2004c). Engelska som arbetsspråk är ingen bra lösning då det inte är 
modersmål för någon av styrkorna. Alltså finns risken att misstagen och missförstånden ökar 
då inte ens personalen i den egna styrkan förstår varandra fullt ut. Dessa nackdelar överväger 
de eventuella fördelar ett gemensamt arbetsspråk hade inneburit.

Även språkförbistringar mellan SOS i Rovaniemi och Luleå har förekommit där problem med 
kommunikationen bland annat har lett till utelämnade utlarmningar, fördröjningar, felaktiga 
vägbeskrivningar och missförstånd: 

”… det har varit problem med kommunikationen mellan SOS centralerna i 
Luleå och Rovaniemi. Till exempel har förseningar uppstått i utlarmningen 
länderna emellan och i vissa fall har en styrka helt missats att larmas ut. 
Det har även förekommit felaktiga vägbeskrivningar och missuppfattningar. 
Tidigare har försök gjorts med utlarmning via sms men det har inte heller 
fungerat tillfredställande...” (Ibarra, 2009)

Dock så är åsikten hos SOS operatörerna i Luleå att det trots alla språkförbistringar fungerar 
hyfsat:

”… visst förekommer det språkförbistringar, det är mycket få av 
operatörerna i Rovaniemi som kan engelska. De behärskar finska och 
många förstår även svenska men de kan inte uttrycka sig på svenska. Dock 
så kan man säga att trots omständigheterna så fungerar det bra, hittills har 
det inte skett några större misstag. Vi tragglar oss fram så gott det går och 
det har gått bra än så länge…” (Cahier, 2009)

Som åtgärd rekommenderas att resurser i form av tillräckliga kunskaper i engelska på båda 
SOS centralerna bör säkerställas.

3.2.3 Tekniska förutsättningar
Här presenteras de tekniska förutsättningar som finns för en effektivare samverkan. I och med 
att städerna ligger så nära varandra kan utrustning stationeras i det ena landet utan avsevärd 
fördröjning vid en utryckning. Detta är unikt då det för de flesta kommuner i Sverige är 
avstånden mellan kommunerna som omöjliggör samägande av specialutrustning som behövs 
tidigt på en olycksplats. Att införskaffa kostsam specialutrustning och sedan äga den 
tillsammans är ett sätt att dela på kostnaderna för tunga investeringar. 

3.2.3.1 Liknande arbetssätt och utrustning
För att den svenska och finska räddningspersonalen ska kunna arbeta ihop på ett så effektivt 
sätt som möjligt är det önskvärt att utveckla och om möjligt samordna den tekniska 
utrustningen och rutinerna på en olycksplats. Redan idag finns många likheter:

”… arbetssättet och organisationen på en olycksplats liknar varandra i de 
båda länderna. Det finns en mycket bra räddningsskola i Finska Kuopio där 
både svenskt och finskt arbetssätt lärs ut, även utrustningen är liknande i de 
två länderna, till exempel används samma sorts klippverktyg…” (Sandin, 
2009)
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Sverige har länge legat långt framme då det handlar om räddningstjänstens rutiner och 
utrustning och Finland har tagit efter en del saker: 

”… vad gäller organisationen på en olycksplats och tillsynsarbetet är 
arbetssättet i respektive land mycket lika varandra. Till exempel har 
Finland tagit efter släckteknik vid rökdykning men även teknik och 
arbetssätt vid trafikolyckor…” (Ibarra, 2009)

3.2.3.2 Gemensam anskaffning av specialutrustning
Många räddningstjänster i Sverige har, liksom många andra kommunala förvaltningar, en 
begränsad ekonomi att brottas med. Detta påverkar möjligheten att införskaffa den, i många 
fall, kostnadskrävande specialutrustning som behövs för att bedriva en så bra räddningstjänst 
som möjligt. Haparanda och Torneå kommun har delvis löst detta genom att införskaffa 
utrustning och nyttja den tillsammans. I Torneå finns en hävare placerad, se Figur 3, som är 
inköpt tillsammans inom ramen för ett Nordred-avtal. Snart skall en ny hävare köpas in och 
den gamla förflyttas till finska Kittilä. Slangkopplingen varierar i tvillingstäderna och på 
hävaren har problemet lösts genom att montera slangkopplingar av två slag, finska på den ena 
sidan av bilen och svenska på den andra. Detta är ett projekt som bör kunna utvecklas även 
om det beslutas att ingen fördjupad samverkan skall ske. Att införskaffa kostsam 
specialutrustning och sedan äga den tillsammans är ett sätt att dela på kostnaderna för tunga
investeringar. I och med att städerna ligger nära varandra kan utrustning stationeras i det ena 
landet utan avsevärd fördröjning vid en utryckning. Detta är unikt då det för de flesta 
kommuner i Sverige är avstånden mellan kommunerna som omöjliggör samägande av 
specialutrustning som behövs tidigt på en olycksplats.

Figur 3 Gemensam hävare (Foto: Adam Dahlberg)

3.2.3.3 Samutnyttjning av specialiserad personal
Då städerna ligger så nära varandra är det möjligt att samutnyttja specialiserad personal som 
annars är svår att rekrytera. Detta kan vara till exempel räddningsdykare och personal med 
speciella kunskaper om olyckor med kemiska ämnen. Detta bör utvecklas och kunskaper samt 
erfarenheter angående specialkunskaper bör utbytas länderna emellan. Redan idag finns det 
personal från Sverige som arbetar på båda sidor om gränsen, detta medför större förståelse för 
det andra landets arbetssätt och bidrar till mer effektiva, gemensamma insatser.
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3.2.4 Tekniska hinder
Här presenteras de tekniska hinder som finns för en effektivare samverkan, att åtgärda 
tekniska brister är ett relativt enkelt sätt att förenkla och skapa goda förutsättningar för ett bra 
samarbete. Räddningsarbetet förenklas om räddningstjänstpersonalen är bekant och van att 
handskas med den utrustning det andra landet använder. Det går inte åt någon onödig tid att 
lära sig varandras utrustning och det blir möjligt att låna utrustning mellan varandra på en 
skadeplats.

3.2.4.1 Slangkopplingar
Sverige och Finland har olika slangkopplingar, för att koppla samman en svensk och en finsk 
slang användes idag en så kallad ”kalottkoppling”, vilket fungerar bra. Denna finns både för 
grov- och smalslang (Ibarra, 2009).

3.2.4.2 Hjälmfärg
En möjlig källa till förvirring är skillnaderna i färg på befäls- och brandmannahjälmarna i 
Sverige och Finland. En lösning på problemet kan vara att ha två hjälmuppsättningar varav 
den ena används i Sverige och den andra i Finland.

3.2.4.3 Rökskydd
I Sverige används Interspiros rökskydd och i Finland används Dräger. Detta medför att det 
inte är möjligt att byta lufttuber och reservdelar mellan länderna vid en brand. På detta 
problem finns ingen egentligen lösning då det är viktigt att rökskyddsutrustningen är 
kompatibel inom det egna landet vid händelse av eventuella större bränder där flera 
kommuner blir inblandade.

3.2.4.4 Sambandsutrustning 
En förutsättning för ett effektivt samarbete är ett användbart sambandssystem och mellan 
räddningstjänsten i Haparanda och Torneå är sambandet ett problem:

”… det är problem vid större insatser, till exempel då det är långa 
inträngningsvägar. Då finns det ingen möjlighet för rökdykarparen att 
kommunicera med varandra och rökdykarledarna från de olika länderna 
kan inte heller kommunicera. Vid en ”normal” insats står ofta befälen i 
närheten av varandra och kan kommunicera på det sättet. Vi hade helst haft 
ett radiosystem som är kompatibelt med finnarnas…” (Sandin, 2009)

I Finland används systemet Virve och i Sverige används ett analogt nät, dessa båda system är 
olika. Virve används i Finland av de statliga och kommunala säkerhetsmyndigheterna, till 
exempel räddningsväsendet, polisen, gränsbevakningsväsendet, hälsovårdsväsendet, 
tullverket och försvarsmakten. Det fungerar både som respektive myndighets interna system 
men möjliggör även kommunikation mellan myndigheterna. Virve är ett väl fungerande 
system som i Torneå även används vid rökdykning, det går också att ringa vanliga samtal med
systemet (Ibarra, 2009). Rakel och Virve är en internationell standard för 
radiokommunikation som baserar sig på samma teknik och en utbyggnad av Rakel i 
Norrbotten kommer att ske under slutet av 2010. I nuläget är Rakel inte kompatibelt med 
Virve men förhoppningsvis kommer detta att åtgärdas och i sådana fall kommer sambandet 
och kommunikationen mellan Haparanda och Torneå underlättas betydligt.
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3.2.4.5 Kartsystem
I Torneå har basbilen samt befälsbilen ett kartsystem med GPS som innehåller både statskarta 
och sjökarta. Dessa kartor är sammankopplade via Virve, larmoperatören kan markera 
olycksplatsen så den visas på skärmen i bilen. Operatörerna kan även lägga in färdväg och 
skicka textmeddelanden, systemet har dock krånglat ibland. Torneå använder även en vanlig 
GPS i nästan alla övriga bilar, vanliga kartor måste användas ibland (Ibarra, 2009). Vid en 
utlarmning av en svensk styrka till Finland kan inte SOS i Luleå markera olycksplatsen på 
grund av att de inte har det finska kartsystemet. De måste alltså ge vägbeskrivningen till 
Haparandas styrka via radio och vice versa. För att räddningsarbetet ska effektiviseras och 
påbörjas snarast möjligt kan det vara en idé att både SOS i Sverige och Finland har tillgång 
till varandras kartor och på detta sätt kan skicka positioner till sina styrkor.

3.2.5 Organisatoriska förutsättningar
Här presenteras de organisatoriska förutsättningar som finns för en effektivare samverkan, 
likheter i räddningstjänstorganisationen samt räddningsledarens roll och befogenheter i de 
båda länderna är viktiga faktorer för en effektiv samverkan.

3.2.5.1 Organisationskulturer
Att arbeta med människor från andra kulturer ställer stora krav på koordination och 
samarbete. Vid samarbetet mellan räddningstjänsterna Haparanda och Torneå handlar det 
dock om två fungerande rättsstater med likartade traditioner och värderingar. Vissa skillnader 
i hur stor maktdistans organisationen har finns dock: 

”… i Finland är det mer strikt med titlar och sådant. Är du chef i Finland så 
är du chef och skulle aldrig hoppa in som till exempel rökdykare. I Sverige 
är det inte lika noga. Dock så har utvecklingen gått framåt i Finland, det 
var mer extremt förut…” (Sandin, 2009) 

I Finland är organisationen mer hierarkisk men dessa skillnader anses inte påverka samarbetet 
nämnvärt: 

”… i Finland är det mer strikt med titlar, grader och sådant, det är en mer 
hieratisk organisation. I Sverige har vi en plattare organisation där alla kan 
vara med och påverka. I Torneå anser jag att arbetet har utvecklats bra till 
att kunna få vara med om att utveckla och påverka olika beslut, mera än 
tidigare. I Sverige satsas det på arbetsmiljön, personalvård och 
brandstationers interiör, i Finland är detta inte högt prioriterat. Säger inte 
med detta att förhållandena är dåliga just i Torneå men i övrigt så…” 
(Ibarra, 2009)

3.2.5.2 Gemensamma utbildningar och övningar
I nuläget finns inga gemensamma övningar men det är något samtliga intervjuade tycker är 
nödvändigt och bör genomföras: 

”… det har förekommit någon enstaka stor övning tillsammans men det är 
ju alldeles för lite. För att lyckas organisatoriskt vid en stor olycka, skall 
man kunna arbeta gemensamt även på den lilla olyckan…” (Ibarra, 2009)

Att öva tillsammans leder till större förståelse för varandras arbetssätt, en möjlighet att lära av 
varandra och en personlig relation mellan de anställda i de båda länderna. Eventuellt kan 
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samövning även underlätta för dem som inte behärskar det andra landets språk, vissa viktiga 
uttryck, deras innebörd och uttal kan på detta sätt läras in. På övningsfältet i Kalix övar redan 
idag de finska brandmännen, detta är en bra grund till vidare samövningar. Ett ytterligare steg 
skulle kunna vara att övningarna i Kalix för de finska brandmännen sker tillsammans med de 
svenska.

3.2.5.3 Lagstiftning
Genom att förstå och analysera lagstiftningen gällande räddningstjänst kan likheter och 
skillnader länderna emellan belysas och eventuella problem som detta för med sig 
identifieras. Kunskap om hur räddningstjänstorganisationen är uppbyggd i respektive land är 
en förutsättning för ett effektivt samarbete, vid arbetet på en olycksplats är det viktigt att ha 
kunskap om och förståelse för vilka befogenheter de olika aktörerna har. Lagstiftningen och 
organisationsstrukturen är likartad i Sverige och Finland.

I Sverige är det Lagen om Skydd mot Olyckor [LSO] som styr hur räddningstjänsten skall vara 
uppbyggd och fungera i Sveriges kommuner. Ordet räddningstjänst avser de räddningsinsatser 
som staten eller kommunen skall svara för vid olyckshändelse eller överhängande fara för 
olyckshändelse, för att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljön.
Detta är reglerat i 1 kap 2 § LSO och för att en insats skall klassas som räddningstjänst måste 
något av de ovanstående kriterierna vara uppfyllt. Till exempel kan bevakning av ett hus som 
brunnit inte ses som räddningstjänst utan är istället husägarens ansvar. Han kan be 
räddningstjänsten om assistans men husägaren kommer sedan att faktureras för arbetet. 
Kommunen kan komma överens med annan kommun om att överta organisationen för 
räddningstjänsten och får även överlåta åt någon annan att göra räddningsinsatser som kräver 
särskild kompetens. Länsstyrelsen kan överta ansvaret för den kommunala räddningstjänsten i 
en eller flera kommuner vid stora räddningsinsatser. Kommunerna har ansvaret för all 
räddningstjänst inom sitt geografiska område som inte lyder under statligt ansvar enligt 3 kap 
7 § LSO. Den statliga räddningstjänsten omfattar allt som inte är kommunal räddningstjänst 
och i 4 kap LSO och 4 kap FSO fördelas ansvaret för den statliga räddningstjänsten. 
Polismyndigheterna i fjällänen är ansvariga för fjällräddningstjänsten, sjöfartsverket för 
sjöräddningstjänsten, kustbevakningen för miljöräddningstjänsten till sjöss, luftfartsverket för 
flygräddningstjänsten, polismyndigheterna i respektive län för efterforskningen av försvunna 
personer samt länsstyrelserna i berörda län då det gäller utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärnenergianläggningar (SRV, 2008a).

I Finland är det Räddningslagen som styr hur räddningstjänsten skall vara uppbyggd. 
Räddningsväsendets uppgifter är att förebygga bränder och andra olyckor, bedriva 
räddningsverksamhet samt befolkningsskydd. Benämningen räddningsverksamhet innebär de 
åtgärder som måste genomföras vid en olycka för att skydda och rädda människor, egendom 
och miljö samt begränsa skador och lindra följderna av en olycka. Exempel på detta kan vara 
att ta emot nödsamtal, larma räddningsenheter och övrig hjälp, varna befolkningen, förhindra 
hotande olyckor, släcka bränder samt förhindra och begränsa övrig skada. 
Räddningsverksamhet innebär dessutom efterröjning samt bevakning och därmed förknippade 
lednings-, informations-, underhålls- och stödfunktioner. I Finland leds 
räddningsverksamheten av räddningsmyndigheten från det räddningsområde där olyckan eller 
faran har uppstått. Vid särskilda skäl har länsstyrelsen eller inrikesministeriet rätt att ta över 
och leda räddningsverksamheten. I vissa situationer är det en annan myndighet än 
räddningsmyndigheten som leder insatsen, polisen leder eftersökning av försvunna personer 
på land och insjöområden, luftfartsmyndigheterna leder eftersökning av försvunna luftfartyg. 
För eftersökning och räddningsverksamhet inom finskt sjöterritorium ansvarar 
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gränsbevakningen och vid bekämpning av olje- och kemikalieskador på öppna fjärdar inom 
finskt sjöterritorium avgör Finlands miljöcentral vem som skall leda arbetet. 
Inrikesministeriet och räddningsavdelningen leder och utövar tillsyn över räddningsväsendet, 
övervakar tillgången till dess tjänster och nivån på dem, svarar för och organiserar 
räddningsväsendets förberedelser för hela landet samt samordnar de olika ministeriernas 
verksamhet inom räddningsväsendet (SRV, 2004b)

3.2.5.4 Räddningsledarens roll och befogenheter
Det är väsentligt för ett effektivt samarbete att förstå hur räddningsledningen fungerar och 
vilken roll och befogenhet räddningsledaren har i respektive land. Räddningsledarens roll och 
befogenheter är likartade i Sverige och Finland.

I Sverige skall det vid varje räddningsinsats finnas en räddningsledare och enligt 3 kap 16 § 
LSO är räddningschefen i respektive kommun räddningsledare. Han/hon får utse någon annan 
som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen, eller den myndighet som 
regeringen bestämmer, till att vara räddningsledare. Även om räddningschefen har utsett en 
annan person till räddningsledare behåller räddningschefen det övergripande ansvaret för 
verksamheten. Den utsedde räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och 
anvisningar som räddningschefen eventuellt ger. Om räddningsledaren inte rättar sig efter 
givna instruktioner kan uppdraget återkallas. Pågår flera räddningsinsatser samtidigt har 
räddningschefen det övergripande ansvaret för alla insatserna och måste då bland annat beslu-
ta om en lämplig fördelning av resurserna. Räddningschefen har alltså det övergripande 
ansvaret när såväl en som flera insatser pågår (Fredholm & Göransson, 2006). Vid en insats 
där två eller flera kommuner deltar i räddningsarbetet avgör räddningsledarna vem som skall 
vara gemensam räddningsledare. Vid mycket stora olyckor kan regeringen avgöra vilken 
länsstyrelse eller annan myndighet som skall leda arbetet och då utser den myndigheten en 
räddningsledare. Vid statlig räddningstjänst är det den ansvariga myndigheten som utser 
räddningsledare (SRV, 2009). Ledning inom kommunal räddningstjänst innebär att 
räddningsledaren vid en olycka skall avgöra vilka uppgifter som skall utföras, göra det möjligt 
att utföra dessa uppgifter och efter insatsens slut följa upp resultatet av de genomförda 
uppgifterna (Ahlberg, 1997). Räddningsledarens kunskaper och erfarenhet är en av många 
faktorer som påverkar resultatet av räddningsarbetet och i Sverige har räddningsledaren 
utomordentligt stora befogenheter. Han/hon kan enligt 6 kap 1-2 §§ LSO, om det bedöms som 
nödvändigt, beordra personer att hjälpa till i räddningsarbetet, begära hjälp från statliga och 
kommunala myndigheter samt göra ingrepp i annans rätt om fara för liv, hälsa, egendom eller 
skada i miljön inte kan hindras på något annat sätt. Ingreppet måste vara försvarligt med hän-
syn till farans karaktär, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt.

En finsk räddningsledare har befogenhet att ge order om att människor skall söka skydd samt 
att evakuera människor och egendom. Räddningsledaren kan ta beslut som denne anser 
nödvändiga för räddningsinsatsen men som kan medföra att egendom skadas. Om det behövs 
för räddningsarbetet kan räddningsledaren bestämma att enskild egendom skall ställs till 
förfogande, han/hon kan även beordra enskilda personer att delta i räddningsverksamheten. 
Det kan sammanfattas med att de handlingar som räddningsledaren anser sig behöva göra, för 
att resultatet av räddningsinsatsen skall bli så bra som möjligt, har denne rätt att göra. Om 
myndigheter från flera olika verksamhetsområden deltar i räddningsverksamheten, till 
exempel polis och akutsjukvård, är räddningsledaren allmän ledare (SRV, 2004b).
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3.2.5.5 Folkmängd
Haparanda med 10 000 innevånare och Torneå med 22 000 innevånare kan ses som en 
kommun med en befolkning på ungefär 32 000 innevånare. Det kan vara intressant att göra en 
jämförelse med en annan svensk kommun i samma storleksordning och se hur deras 
räddningstjänstorganisation ser ut. I denna jämförelse valdes Strängnäs med 31 677 
innevånare (SCB, 2008). Kommunens huvudbrandstation är belägen i centrum och 
heltidspersonalen är uppdelade i fyra skiftlag som arbetar dygnet runt, året runt. Som 
förstärkningsstyrka finns även en deltidskår. Funktionen insatsledare fungerar i normalläget 
som högsta befäl och räddningsledare vid larm i hela kommunen. Vid mindre insatser 
fungerar respektive styrkeledare som räddningsledare. Stationens beredskap är en styrkeledare 
och tre brandmän med anspänningstid 90 sekunder, en styrkeledare och tre brandmän med 
anspänningstid åtta minuter, en insatsledare i beredskap med anspänningstid 90 sekunder samt 
en räddningschef i beredskap med anspänningstid 30 minuter (Strängnäs kommun, 2008).
Dimensioneringen av styrkor för en räddningstjänst beror också av vilka risker det finns inom 
kommunen, till exempel industriella verksamheter och vägtyper. Någon ingående analys över 
risker i Strängnäs kommuns har inte genomförts, däremot har en uppskattning av Haparanda 
kommuns risker gjorts. Det finns en större väg genom kommunen och i och med IKEA:s 
etablering och Haparanda kommuns utveckling inom handelsområdet kan trafikmängden och 
antalet trafikolyckor antas öka i framtiden. Övriga risker som finns är badhus, ishall, 
äldreboenden och ett flertal lantbruk med djurhållning. Det finns små och medelstora 
industrier och det förekommer transporter av farligt gods på väg och järnväg genom 
kommunen (RFÖN, 2007). Dessutom bör byggandet av det nya fängelset i Haparanda och 
uppförandet av en gruva i Pajala tas i beaktande när räddningstjänsten skall dimensioneras för 
framtiden. Även det eventuella uppförandet av ett kärnkraftverk i finska Simu kommer att 
påverka Haparanda kommuns riskbild. 

3.2.6 Organisatoriska hinder
Här presenteras de organisatoriska hinder som finns och det är inom detta område det finns 
mest att göra för att skapa förutsättningar för en mer effektiv samverkan.

3.2.6.1 Myndighetsutövning
Den största juridiska svårigheten vid samverkan över gränsen är att räddningsledaren måste 
vara medborgare i det land där han/hon verkar. Onödig tidsspillan uppstår då Torneås
räddningstjänst som finsk myndighet inte kan leda en insats på svenska sidan även om de är 
först på plats, likadant är det inom Finland där ett svensk befäl inte får arbeta som 
räddningsledare. För flera kommuner i gränsområdet skulle det vara mer rationellt och 
tryggare för medborgarna att skapa avtal där den räddningstjänst som befinner sig närmast en 
ort också har det huvudsakliga ansvaret för en insats, oavsett på vilken sida av gränsen som 
orten ligger. Detta kräver dock att båda länderna ändrar sitt regelverk så att en räddningsinsats 
kan få ledas av ett befäl från respektive land, oavsett på vilken sida av gränsen som insatsen 
behövs. En motion om förändring av lagstiftningen i Sverige har lämnats in under hösten 
2008 (Hammarberg, 2008). Det Lissabonfördrag som gick om intet när Irland röstade nej 
hade inneburit en förändring av detta för hela Europa. Lissabonfördraget var ett avtalsförslag 
på EU-nivå som bland annat innehöll ett förslag på lagändring där myndighetsutövning i ett 
annat land hade möjliggjorts (Widmark, 2009). Övertorneå kommun köper räddningstjänsten 
till byarna i den norra kommundelen av Finland, bland annat till byn Pello. Med anledning av 
detta gjorde RFÖN år 2001 en skrivelse till Räddningsverket och önskade att ett fåtal finska 
befäl skulle få behörighet att arbeta som räddningsledare i Sverige. Namn, personnummer och 
utbildning på dessa befäl sändes in och deras utbildning motsvarade kraven för befäl i 
Sverige, dock blev ingen av dessa godkända. Motiveringen var att Räddningsverket inte 
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kunde godkänna dem till att vara räddningsledare bara i Pello, istället skulle Räddningsverket
vara tvungen att godkänna dem som räddningsledare i hela Sverige och då handlar det om 
myndighetsutövning i annat land vilket inte är tillåtet (Koivumaa, 2009). 

Kommunen är enligt Lagen om Skydd mot Olyckor skyldig att se till att åtgärder vidtas för att 
förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder. Detta innebär bland annat tillsyn, utbildningar, rådgivning, översyn 
av brandposter samt deltagande i riskhanteringsarbetet. Kommunen skall också se till att 
någon ansvarar för byggsamråd och remisser om brandfarliga varor, oftast faller detta inom 
räddningstjänstens verksamhet. Kommunernas förebyggande insatser anses som 
myndighetsutövning enligt 10 kap 5 § Regeringsformen (Lukin et al., 2008). Dessa 
tjänsteuppgifter kan enligt nuvarande lagstiftning inte utföras av annat land (se ovanstående 
stycke) och en lösning på detta bör arbetas fram om en gemensam räddningstjänst blir aktuell.
En av de intervjuade påpekar att om myndighetsutövning i annat land var tillåtet så skulle 
ändå så stora kommunikationsproblem tillstöta att insatsen skulle bli ineffektiv:

”… jag ser inte att myndighetsutövning, som ju inte är tillåtet i ett annat 
land, som det stora problemet. Det stora problemet är språket, även om ett 
finskt befäl får ge order på den svenska sidan, hur skall han kunna 
kommunicera med polisen, ambulansen, SOS, tredje man och så vidare? 
Hur skall han kunna författa insatsrapporter? Det blir svårt att göra ett bra 
jobb om dessa problem finns. Självklart finns samma problematik med ett 
svenskt befäl på finsk mark…” (Ibarra, 2009)

Ett finskt befäl med obefintliga kunskaper i svenska, skulle på en olycksplats i Sverige vara 
oförmögen att kommunicera med svensk polis, ambulans, SOS och så vidare, och vice versa 
om en insats i Finland skulle ledas av ett svenskt befäl. 

3.2.6.2 Bestämmelser vid rökdykning
Ett område med stora skillnader mellan Sverige och Finland är hur en rökdykarinsats skall gå 
till, i Sverige regleras detta genom AFS 2007:07 Rök- och kemdykning. Rökdykning är ett av 
de mest riskfyllda arbetsmoment som får utföras i Sverige idag och arbetsmiljöföreskrifterna 
är hårda. Där är det strikt reglerat hur rök- och kemdykning skall gå till, vilka medicinska 
krav som skall uppfyllas samt krav på utbildning och utrustning hos personalen. Det är även 
reglerat hur många personer styrkan skall bestå av och vilka befattningar de skall ha. Styrkan 
måste minst bestå av ett befäl, en rökdykarledare samt två rökdykare som alltid går in i par,
för att rökdykning skall få förekomma. Rökdykarna skall även enligt 12 § vid brand eller risk 
för brand för sitt skydd ha ”säker tillgång till släckvatten”. Det betyder i praktiken att styrkan 
måste bestå av ett befäl och fyra brandmän där chauffören även fungerar som pumpskötare 
och ser till att det alltid finns vatten på rökdykarnas strålrör. I Finland finns inte dessa regler, 
enligt finsk lagstiftning får rökdykning ske med ett befäl och en brandman. Det finns bara 
rekommendationer som säger att styrkan bör bestå av ett befäl och tre brandmän vid 
rökdykning, dessutom får rökdykarledaren även vara pumpskötare. Detta är förbjudet i 
Sverige där rökdykarledaren skall ha all sin uppmärksamhet riktad mot rökdykarna och inte 
får tas i anspråk till någon annan uppgift. Vidare får befälet i den finska styrkan vid behov 
arbeta som rökdykare, detta är inte tillåtet i Sverige. Dessa skillnader är väsentliga och 
förändringar i något land kommer att krävas vid ett utökat samarbete.
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3.3 Samverkan i Norden, Europa & Internationellt
För att utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan Sverige och Finland är det
värdefullt att studera liknande samarbeten inom Norden, Europa och Internationellt. Genom 
att ta del av de lösningar som använts för att uppnå ett välfungerande samarbete kan en 
uppfattning fås om vilka samverkansalternativ som finns i dagsläget. Gränsöverskridande 
samarbeten är en betydelsefull del av den europeiska integrationen där nationsgränser inte 
längre kommer att upplevas som hinder för samverkan, utan som källor till möjligheter för en 
bredare kommunal och regional verksamhet.

3.3.1 Norden
Gränssamverkan mellan räddningstjänster i Norden regleras av olika Nordred avtal.

3.3.1.1 Nordred
Nordred är ett såkallat ramavtal som ligger till grund för de samverkansavtal som finns mellan 
de nordiska länderna gällande räddningstjänst, polis och kustbevakning. Syftet med avtalet är 
att vid en olyckshändelse eller överhängande fara för olyckshändelse hindra eller begränsa 
skador på människor, egendom eller miljö. I dagsläget finns 29 gränskommunala avtal mellan 
Sverige och de nordiska länderna gällande kommunal räddningstjänst, ett avtal mellan 
Sverige och Danmark, åtta avtal mellan Sverige och Finland och tjugo avtal mellan Sverige 
och Norge. Av de åtta avtal som finns mellan Sverige och Finland är det två som berör
nuvarande samverkan mellan Haparanda och Torneå, resterande avtal gäller övriga 
kommuner norrut längs med Torne- och Muonioälv. Det första av de två avtalen innehåller en 
överenskommelse om att bistå varandra vid släcknings- och räddningsarbete, oljesanering 
som skall åtgärdas ute till havs eller på land samt brådskande sjuktransporter. Det andra 
avtalet gäller nyttjandet av en gemensam hävare som skall användas inom ramen för det 
tidigare avtalet om bistånd i släcknings- och räddningsarbete. Avtalet omfattar vad gäller 
RFÖN, i geografiskt hänseende, Haparanda kommun (SRV, 2008b). Nordred är i nuläget den
bästa samarbetsmöjligheten när det gäller samverkan över gränsen för räddningstjänsten och 
dess innehåll är sanktionerat i Lagen om Skydd mot Olyckor:

”Regeringen, en kommun eller en statlig myndighet som ansvarar för 
räddningstjänst får i den utsträckning som följer av överenskommelser som 
Sverige ingått med Danmark, Finland, Island eller Norge begära bistånd 
från eller lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser” 
(9 kap 1 § LSO)

3.3.1.2 Interreg IVA Nord
Interreg IVA Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbeten i Norden 
under perioden 2007-2013. Regionen norra Sverige, Finland och Norge har haft liknande 
Interreg program för gränsöverskridande samverkan sedan 1995 och nuvarande program utgör 
det tredje i ordningen. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom 
stöd till samarbete över nationsgränser samt att förstärka områdets konkurrenskraft. En punkt
i programmet heter ”Regional funktionalitet och identitet” och under denna rubrik handlar det 
bland annat om utveckling och fördjupning av det gränsöverskridande samarbetet inom 
service, infrastruktur och myndighetsutövning. Liknande Interregprojekt finns även i övriga 
Europa (Interreg, 2008). Här blir det tydligt att utvecklingen går mot gränsöverskridande 
samverkan inom alla möjliga områden och ett fördjupat samarbete inom räddningstjänst 
ligger helt i linje med EU:s önskemål och visioner.
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3.3.1.3 Strömstad/Haldens Brannvesen
Dessa två gränskommuner i Sverige och Norge har genomfört en studie angående 
förutsättningarna för en mer effektiv samverkan. Ett par områden har studerats djupare, bland 
annat samövningar och gemensam utveckling av ett operativt beslutsstöd. Norge och Sverige 
har dock inte samma förutsättningar som Finland och Sverige för en fördjupad samverkan i 
form av en gemensam räddningstjänst. Lagstiftningen i Sverige och Norge skiljer sig åt 
markant, till exempel är det polisen som sköter räddningsledningen i Norge och svenska 
brandmän är inte behöriga att arbeta i Norge på grund av lägre fysiska krav i Sverige 
(Eriksson, 2007).

3.3.2 Europa
Det finns idag många gränsöverskridande samarbeten över nationsgränserna inom EU och 
deras antal och omfattning ökar i takt med den europeiska integrationen. I SOU 2002:85 
”Gränsöverskridande samarbeten” har några av dessa samarbeten och dess bakomliggande 
orsaker analyserats. Många gränsöverskridande samarbeten följer samma steg i utvecklingen. 
Det börjar ofta med att enstaka projekt inom ett visst område genomförs, projektet får ett 
lyckat resultat för städerna på båda sidor gränsen och fler projekt påbörjas. När 
verksamhetsområdena utökas och breddas krävs ett organiserat samarbete i politiken. Detta 
samarbete är beroende av myndigheternas befogenheter i respektive land samt kulturella och 
ekonomiska skillnader. Den sista delen av samarbetet blir när städerna önskar växa samman
till en enhet med gemensam förvaltning och lagstiftande makt. Den önskan finns idag på olika 
håll vid gränsöverskridande samarbeten inom EU men är inte möjligt ännu med de regelverk 
som finns inom EU:s medlemsstater. Det kan vara värt att notera att det idag bara finns tre 
gränsöverskridande samarbeten som lyder under offentlig rätt inom EU, dessa tre har
dessutom avtalat sig ur offentligrättslig myndighetsutövande i annat land. Skulle det tillåtas 
myndighetsutövning över gränsen i Haparanda och Torneå så skulle det alltså bli det första av 
sitt slag i Europa. Dock så har vissa länder, till exempel Sverige och andra nordiska länder,
skapat förutsättningar för regionala och lokala myndigheter att samarbeta över gränsen genom 
att sluta bilaterala eller multilaterala avtal. Nordred-avtalet som styr samarbetet idag mellan 
räddningstjänsterna i Haparanda och Torneå stad är ett exempel på ett multilateralt avtal som 
delegerar befogenheter till räddningstjänsten i respektive land. Det finns samarbeten på andra 
ställen i Europa som nått långt men överlag finns det juridiska problem med alla 
gränsöverskridande samarbeten. Europeiska Parlamentet antog redan 1988 en resolution som 
innebär att samarbeten mellan regioner i två angränsande medlemsstater skall ses som 
inrikesrelationer och inte som utrikesrelationer. Här följer exempel på hur samarbetet fungerar 
mellan två andra tvillingstäder i övriga EU.

Städerna Bayonne i Frankrike och San Sebastián i Spanien har tillsammans ungefär 600 000 
innevånare. Dessa två städer har valt att kalla sin enade stad för Eurocity och har ett väl 
utvecklat samarbete. I samarbetet deltar lokala, regionala samt statliga institutioner.
Införandet av gränsöverskridande åtgärder har stött på svårigheter, främst juridiska. För att få 
till en lösning på detta har städerna skapat en EEIG1, på det här sättet underlättas samarbetet 
då de båda länderna inte samtidigt behöver följa spanska och franska administrativa 
tillvägagångssätt. De har ingen gemensam räddningstjänst och tillåter inte 
myndighetsutövning över gränsen.

                                               
1 En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) kan närmast liknas vid ett handelsbolag som verkar över 
nationsgränserna. Grupperingen behöver inte ha något eget kapital och medlemmarna är obegränsat solidariskt 
ansvariga för grupperingens skulder (Bolagsverket, 2009)
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Baarle Nassau och Baarle Hertog är en stad som ligger ett par mil in i Belgien men som på 
grund av vissa historiska händelser har en nationsgräns mellan Belgien och Nederländerna 
som går igenom staden. Det sker samarbeten inom många olika verksamheter i dessa två 
städer, till exempel finns det bara en polisstation där båda städernas polismän arbetar sida vid 
sida. Det finns alltså två av allt, som krävs för förvaltningen av en stad och arbetet sker 
tillsammans med motsvarande verksamhet i den andra staden. Exempelvis finns två 
brandkårer som båda rycker ut när en brand äger rum, oavsett i vilken av städerna det brinner, 
precis som i Haparanda och Torneå. Vissa sakområden för samarbetet lyder under nationella 
lagar medan andra är organiserade under bilaterala avtal. Den gemensamma polisstationen är 
till exempel ett resultat av ett avtal mellan justitiedepartementen i Belgien och Nederländerna.

3.3.2.1 Monitoring and Information Centre
Monitoring and Information Centre [MIC] är ett organ inom EU vars uppgift är att koordinera 
Europas samlade resurser vid olyckor. De fogar över en databas där respektive lands resurser
för räddningstjänst finns registrerade. Resurserna är grupperade i moduler, en modul är en 
samling utrustning för ett visst ändamål. Vid behov av bistånd vid en skogsbrand är det till 
exempel inte möjligt att begära 1000 meter slang utan beställningen måste gälla en 
skogsbrandsmodul, då medföljer även pumpar och övrig nödvändig utrustning. MIC har en 
omfattande omvärldsbevakning dygnet runt, året runt, där de bevakar naturkatastrofer och 
liknande händelser. Så vid händelse av till exempel en större skogsbrand kan Sverige beställa 
en skogsbrandsmodul från MIC som vidarebefordrar denna begäran till ett land som kan bistå 
med detta. Ungefär samma funktion som MIC finns även på Natohögkvarteret i Bryssel men 
de har istället register över alla transportresurser inom EU, även denna organisation har 
kontinuerlig omvärldsbevakning (Widmark, 2009)

3.3.2.2 European Fire and Rescue Competence-based Project
Det har under åren 2005 – 2007 genomförts ett projekt mellan sju EU-länder där målet med 
projektet bland annat var att komma överens om vilka kompetenser som skall krävas för olika 
befattningar inom de europeiska räddningstjänsterna. Dessa standarder skall vara generella 
och tillåta nationell, regional och lokal anpassning. Enligt projektledningen är utbildningen av 
räddningstjänsten inte koordinerad i Europa trots att de har liknande roller och möter likartade 
uppgifter och krav. En ökande fokusering på och förståelse för behovet av skydd av civila, 
krishantering och skydd mot ”terroristattacker” har gjort att kraven på räddningstjänsten har 
ökat allt eftersom i de flesta EU-länderna (Projektbeskrivning FRCT, 2005).

3.3.3 Internationellt
De internationella samarbeten som studerats är de som sker mellan Norden och Ryssland.

3.3.3.1 Barents Rescue
Barents Rescue är ett utökat samarbete mellan räddningstjänstorganisationer i 
Barentsregionen. Samarbetet består av fyra länder och tolv regioner och inom området finns 
ett antal räddningstjänster placerade enligt Figur 4. Även resurser i form av polisstationer och 
sjukhus finns markerade på liknande sätt. Dessa gemensamma resurskartor är ett verktyg vid 
en större olyckshändelse.
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Figur 4 Länder och räddningstjänster i Barents Rescue området

Syftet med Barents Rescue projektet är att skapa avtal för samverkan, genomföra 
gemensamma utbildningar och övningar av räddningstjänstpersonal samt dela resurser i 
området. Inom Barents Rescue finns ett gemensamt arbetsprogram, detta innehåller bland 
annat skapandet av gemensamma riskanalyser, utbildnings- och övningsprogram, 
specialenheter samt att organisera och genomföra gemensamma övningar. Det innehåller 
dessutom ett ömsesidigt deltagande som observatör vid övningar och skarpa händelser, att 
gemensamt redogöra för och förtydliga relevanta legala/administrativa procedurer och regler, 
att ta fram tydliga och enkla instruktionsmanualer samt att koordinera förebyggande åtgärder.

De resultat och slutsatser projektet lett fram till är ett förslag på ett samverkansavtal samt
förslag på en gemensam ”Barents Rescue Manual”. De områden som lyftes fram i 
slutrapporten är bland annat nödvändigheten av gränsöverskridande övningar, regelbundna 
övningar och möten för personer i viktiga befattningar, arrangerandet av gemensamma 
utbildningar och övningar för räddningsledare samt gemensamma riktlinjer och rutiner för att 
underlätta och påskynda begäran av assistans, passering av landsgräns samt tullkontroll
(Widmark, 2009).

Ryssland kommer år 2009 för första gången att vara värd för internationella 
räddningsövningar inom Barents Rescue där norska, finska, svenska och ryska brandmän och 
räddare kommer att delta (Rysslands Röst, 2008). Avtalet, som ju gäller olycksförebyggande-, 
beredskaps- och räddningsverksamhet, undertecknades i Moskva den 11 december 2008. Det 
nya avtalet möjliggör ett enkelt tillvägagångssätt vid bistånd och begäran om hjälp för
glesbygderna i norr för samtliga länder. Avtalet upphäver inte bilaterala avtal eller annat 
internationellt samarbete utan kompletterar dem i de nordliga regionerna. Enligt avtalet kan
den räddningsmyndighet i landet som behöver hjälp kontakta en larmcentral i ett annat land, 
larmcentralen förmedlar sedan begäran till den behöriga myndigheten som avgör om hjälp ska 
ges. Den som begär hjälp står för kostnaderna om inte de berörda länderna har ett speciellt 
avtal om detta. Enligt avtalet skall det rapporteras om olyckor som har eller kan ha skadliga 
verkningar på ett annat avtalsslutande lands befolkning eller territorium (Inrikesministeriet, 
2008).

3.4 Slutsatser
Sveriges och Finlands bestämmelser om hur räddningstjänsten skall vara uppbyggd och 
fungera är mycket lika varandra. Lagstiftningen i de båda länderna gällande räddningstjänst är 
likartade, staten ansvarar över samma delområden i de båda länderna och den kommunala 
räddningstjänsten har jämförbara uppgifter. Räddningsledarens roll och befogenheter samt 
rutiner för hur arbetet skall bedrivas på en olycksplats är likartade i de båda länderna, detta 
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underlättar samverkan eftersom alla vet sina och varandras roller och befogenheter. Sverige 
och Norge har betydligt större problem vid ett samarbete över gränsen än Sverige och Finland 
eftersom räddningsledaren vid en insats i Norge måste vara polis och svenska brandmän inte 
är behöriga att arbeta i Norge. Skillnader finns i bestämmelserna för rökdykning och problem 
uppstår då det handlar om myndighetsutövning i annat land eftersom räddningsledaren måste 
vara medborgare i det land han eller hon verkar.

Samverkan mellan räddningstjänster inom Sverige kan vara problematiskt och vid 
gränsöverskridande samverkan kan det dessutom förekomma problem i form av skillnader i 
kultur, synsätt, befälsordningar, beslutsgrunder och lagar. Fördelen med ett avtal om 
samarbete mellan gränskommuner i Sverige och Finland är att det handlar om två fungerande 
rättsstater med likartade traditioner och värderingar. Här kan grunden till samarbetet läggas 
genom att ingå avtal och överenskommelser som på förhand bestämmer förhållningssättet till 
respektive lands lagstiftning och där det klargörs vad som gäller då respektive land får hjälp 
från det andra.

Vid studier av övriga samarbeten inom EU är det tydligt att länder inom Europa blir allt mer 
medvetna om vikten av att samarbeta över landgränser, ett utökat samarbete mellan Sverige 
och Finland bör ligga helt i linje med utvecklingen. Inom EU:s projekt Interreg runt om i 
Europa så finns målsättningen att utveckla och fördjupa det gränsöverskridande samarbetet 
inom service, infrastruktur och myndighetsutövning. Här blir det tydligt att utvecklingen går 
mot samverkan över gränsen inom olika områden och ett fördjupat samarbete för 
räddningstjänsten ligger således i linje med EU:s önskemål. Även funktionen MIC som 
koordinerar Europas samlade resurser vid olyckor och som har en kontinuerlig 
omvärldsbevakning visar på att utvecklingen går mot ökat samarbete inom EU. Det har 
genomförts ett projekt vars målsättning var att arbeta fram gemensamma kompetenskrav på 
räddningstjänstpersonal och rutiner för ett samarbete inom Europas 
räddningstjänstorganisationer, vilket är ytterligare ett bevis på vilket håll utvecklingen går
emot. Det kan vara värt att notera att det bara finns tre gränsöverskridande samarbeten som 
lyder under offentlig rätt inom EU idag. Alla tre har dessutom avtalat sig ur ett
offentligrättsligt myndighetsutövande i annat land. Detta visar på en ofullkomlighet då 
räddningstjänst och liknande verksamheter inte kan bli gränsöverskridande. Skulle Haparanda 
och Torneå skapa en gemensam räddningstjänst, och dessutom göra myndighetsutövning över 
gränsen möjlig, skulle de bli först i EU med ett sådant avtal. 

Genom intervjuerna med räddningstjänstpersonal blir det tydligt att samarbetet idag fungerar 
på ett tillfredställande sätt väl ute på en olycksplats. Arbetssättet och rutinerna på en 
olycksplats liknar varandra i Finland och Sverige. Styrkan från respektive land leds av sitt 
befäl och huvudstyrka ändras beroende på i vilket land de verkar. Då sköter det befälet 
kommunikationen med polis, ambulans, SOS etcetera och på detta sätt minimeras 
språkförbistringar och missförstånden. De intervjuade är eniga om att det finns vissa 
kulturskillnader mellan Sverige och Finland, i Finland är det mer hieratiskt och strikt, det är 
viktigt med titlar och rang. Dock så ser inte de intervjuade detta som något problem och de är 
eniga om att det finns förutsättningar för effektivt samarbete. Attityden till samverkan över 
gränsen hos de intervjuade var genomgående positiv.

En jämförelse gjordes mot en annan svensk kommun med samma innevånareantal som 
Haparanda och Torneå tillsammans. Vid jämförelsen av folkmängd och riskerna i respektive 
kommun blir det tydligt att det för Haparanda och Torneå finns underlag för en gemensam 
heltidsstyrka med en deltidsstyrka i beredskap, dygnet runt, året runt.
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4 Analys & Diskussion
Vårt samhälle utvecklas snabbt och blir i takt med utvecklingen allt mer komplext och sårbart, 
nya riskkällor har uppstått och det är viktigt att räddningsarbetet vid en inträffad händelse 
kommer igång snabbt och blir så effektivt som möjligt. Genom ett samarbete utvecklas en stor 
resurs i gränsregionen och tryggheten för innevånarna i Haparanda och Torneå ökar. Från att 
ha varit en region karakteriserad av utflyttning och stor arbetslöshet är numera utvecklingen i 
Haparanda och Torneå mycket positiv. Startskottet för detta kan nog anses vara IKEA:s 
etablering i Haparanda år 2006. Varuhuset drar till sig kunder från hela Barentsregionen, det 
vill säga norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. I Torneå har nyligen ett nytt stort 
shoppingcenter invigts och det sker fortlöpande nya byggnationer i gränsområdet som 
expanderar och strävar mot att bli ett betydande handelscentrum. Genom att studera de 
förutsättningar och hinder för en effektiv samverkan som identifierades i avsnitt 3, se Figur 5, 
kan frågeställningarna analyseras och besvaras. 

Mänskliga Tekniska Organisatoriska
Förutsättningar Gemensam historia

Traditioner av samarbete

Samarbetsvilja

Liknande arbetssätt och 
utrustning
Gemensam anskaffning av 
specialutrustning
Samutnyttjning av 
specialiserad personal

Organisationskultur
Gemensamma utbildningar 
och övningar
Lagstiftning
Räddningsledarens roll och 
befogenheter
Folkmängd

Hinder Språkförbistringar Slangkopplingar
Hjälmfärg
Rökskydd
Sambandsutrustning 
Kartsystem

Myndighetsutövning

Bestämmelser rökdykning

Figur 5 Analysmodell MTO

4.1 Behov
Behovet av en fördjupad samverkan mellan räddningstjänsten i de båda länderna växer i takt 
med utvecklingen. Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten kommer att upplösas och 
istället ser Haparanda kommun över möjligheten att samverka ytterligare med Torneå. Det 
finns ett par saker att ta ställning till och fundera över när formerna för framtidens samarbete 
skall fastslås. Exempelvis hur mycket den ökande expansionen inom handeln kommer att 
påverka trafikmängden och då indirekt antalet trafikolyckor. Outokumpu (stålverket i Torneå) 
växer och har personal från både Sverige och Finland. Stålindustrin är en riskfylld arbetsplats 
och det finns ett stort behov av kompetent räddningspersonal vid händelse av en olycka eller 
incident. Dessutom kommer det eventuella uppförandet av ett kärnkraftverk i Simu, fem mil 
från den svenska gränsen att kraftigt påverka hotbilden för kommunerna i gränsområdet. 
Ytterligare ett stort projekt är uppförandet av ett nytt fängelse i Haparanda med säkerhetsklass 
C, det kommer helt säkert att ställa krav på räddningstjänstens förmåga. Även det eventuella 
uppförandet av en gruva i Pajalatrakten kommer att påverka riskbilden eftersom det medför 
transporter av malm via järnväg till Kemi hamn, eventuellt även Kalix hamn. 

Alla dessa verksamheter och den växande expansionen är positivt för området men leder till 
nya risker och hotbilder som räddningstjänsten i Haparanda och Torneå måste ta i beaktande i 
framtiden. Genom att ha god framförhållning och redan idag ha detta i åtanke blir 
gränsregionen väl rustad inför framtidens utmaningar vad gäller säkerheten för människor, 
egendom och miljö.
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4.2 Förutsättningar 
Genom analysmodellen som använts har ett antal förutsättningar för en effektiv samverkan 
identifierats. Dessa var gemensam historia, traditioner av samarbete, samarbetsvilja, liknande 
arbetssätt och utrustning, gemensam anskaffning av specialutrustning, organisationskultur, 
samutnyttjning av specialiserad personal, gemensamma utbildningar och övningar, 
lagstiftning, räddningsledarens roll och befogenheter samt folkmängd. Allt detta är faktorer 
som tillsammans bidrar till en effektiv samverkan. 

Sveriges och Finlands bestämmelser om hur räddningstjänsten skall vara uppbyggd och 
fungera är mycket lika varandra. Lagstiftningen i de båda länderna gällande räddningstjänst är 
likartade, staten ansvarar över samma delområden i de båda länderna och den kommunala 
räddningstjänsten har jämförbara uppgifter. Räddningsledarens roll och befogenheter är 
samstämmiga i de båda länderna. Dessutom har de båda länderna liknande rutiner för hur 
arbetet skall bedrivas på en olycksplats, detta underlättar samverkan då alla vet sina roller och 
uppgifter. Alla dessa likheter medför minimala problem vid samverkan eftersom det redan är 
klart vilka uppgifter och befogenheter var och en i styrkan har. 

Samtliga intervjuade ställde sig positiva till en fördjupad samverkan mellan länderna och det 
är väsentligt att personalen är positivt inställda till en så genomfattande förändring i fall den 
blir aktuell. Det är aningslöst att tro att en omställning skall gå helt friktionsfritt och en viktig 
förutsättning blir då att personalen har förståelsen för och viljan till att genomföra den.

4.3 Hinder 
Genom analysmodellen som använts har ett antal hinder för en effektiv samverkan 
identifierats. Dessa är språkförbistringar, slangkopplingar, hjälmfärg, rökskydd, 
sambandsutrustning, kartsystem, myndighetsutövning samt regler vid rökdykning.

I och med att de flesta inom Haparanda räddningstjänst är tvåspråkiga så fungerar 
kommunikationen relativt bra men även de kan få problem med fackuttryck på finska. Dock 
så är det önskvärt att personal, oavsett kunskaper i finska, skall kunna arbeta inom Haparanda 
räddningstjänst. Detta går att åtgärda genom utbildning i finska, förslagsvis på arbetstid. 

Att åtgärda de tekniska brister som finns är ett relativt enkelt sätt att förenkla och skapa goda 
förutsättningar för ett effektivt samarbete. Räddningsarbetet förenklas om personalen är 
bekant och van att handskas med den utrustning det andra landet använder. 

Mer problematiskt blir det med de organisatoriska hinder som föreligger, dessa är främst av 
juridisk karaktär. Myndighetsövning över gränsen är ett problem, en motion om lagförändring 
är inlämnad men det är svårt att förutspå framtiden. När det gäller arbetsmiljölagen så har 
Sverige generellt sett en mycket bra lagstiftning vars mening är att skydda arbetstagare på sin 
arbetsplats. Rökdykning är ett av de mest riskfyllda arbetsmoment som förekommer i Sverige 
idag och arbetsmiljöföreskrifterna är hårda. I Finland finns inte samma regler och skillnader i 
bestämmelserna för rökdykning är ett hinder vid utökad samverkan. Det är svårt att se att 
Sverige kommer att mildra sin lagstiftning då utvecklingen genom åren har gått mot fler och 
hårdare krav, rökdykarnas säkerhet är genomgående i främsta rummet. 



25

4.4 För- och nackdelar 
Den största fördelen med en fördjupad samverkan är att innevånarna i Haparanda kommun får 
en snabbare och mer effektiv hjälp vid oönskade händelser. Dessutom blir det möjligt för 
kommunerna att samutnyttja lokaler, utrustning och personal.

Den förkortade utryckningstiden leder inte bara till minskat lidande för tredje person utan
även till vissa samhällsekonomiska besparingar. Vid analysen av besparingar vid förkortade 
utryckningstider framkommer det att insatstiden i hög grad är väsentlig för skadeutfallet, i 
genomsnitt minskar kostnaden med 32 100 kronor vid varje räddningsinsats om 
räddningstjänsten anländer 5 minuter snabbare. Besparingen vid brand i byggnad är 137 800 
kronor per 5 minuter så i förlängningen finns det vinster att göra om en gemensam 
heltidsstyrka med anspänningstid 60 eller 90 sekunder införs. 

Nackdelar med en fördjupad samverkan är att det inledningsvis troligen kan leda till vissa 
omställningskostnader. Dessutom kommer de hinder i lagstiftningen som finns att kräva två 
befäl på varje skift vilket kan vara svårt att rekrytera och leder till en merkostnad.

Författaren anser dock att fördelarna med en gemensam räddningstjänst är betydligt större än 
de eventuella svårigheter och problem som kan uppstå. Alla, det vill säga samhället, 
kommunen, räddningstjänsten samt tredje person vinner på att räddningstjänsten i Haparanda 
och Torneå samverkar. Ökad effektivitet, beredskap, kunskap och snabbare hjälp till tredje 
person är exempel på positiva effekter av samverkan. Nu bör det bestämmas hur 
samverkansformerna skall se ut i framtiden för att denna expansiva och livskraftiga 
gränsregion i norra Sverige skall få en räddningstjänst som kan leva upp till framtidens krav.
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5 Förslag på samverkansformer
Den sista frågeställningen rörde vilka samverkansalternativ som är praktiskt genomförbara 
och tre olika förslag på samverkansformer mellan de båda ländernas räddningstjänster har 
genom denna uppsats identifierats som möjliga.

5.1 Gemensam räddningstjänst
Det första alternativet är att skapa en gemensam räddningstjänst för gränsområdet och bygga 
en ny gemensam brandstation på gränsen med brandmän och befäl från båda länderna. Denna 
lösning skulle i sådana fall bli den enda i sitt slag i Europa och visa på att framtidstänkandet 
är utvecklat i gränsregionen. För två glesbygdskommuner inom Sverige skulle denna lösning 
vara omöjlig på grund av stora avstånd mellan kommunerna, utryckningstiderna skulle bli 
oacceptabelt långa. Haparanda och Torneå har på grund av det geografiska läget en unik 
möjlighet att samverka på detta sätt. Följdfrågan vid en gemensam räddningstjänst blir hur 
räddningsledarfunktionen skall upprätthållas eftersom myndighetsutövning över landsgränser 
i dagsläget inte är möjligt. Inledningsvis är en lösning är att varje skift innehåller både ett 
svensk och ett finskt befäl som kan leda insatsen i respektive land och även kommunicera 
med övriga aktörer på olycksplatsen. På sikt bör möjligheten att göra om lagstiftningen i de 
båda länderna så att myndighetsutövning över gränsen blir möjligt ses över. Problemet med 
olika bestämmelser angående rökdykning för de båda länderna bör också ses över.

Denna gemensamma räddningstjänst skulle hysa en heltidsstyrka och en deltidsstyrka, dygnet 
runt, året runt. Personalen i Haparandas nuvarande deltidsstyrka skulle ha möjlighet att arbeta 
i den gemensamma deltidsstyrkan och inte få så avsevärt minskade arbetsuppgifter som 
förslaget i avsnitt 5.3 leder till. Att värna om nuvarande deltidspersonals åsikter och ställning 
ligger i kommunens egenintresse. Idag är det överlag problem i hela Sverige att rekrytera 
deltidspersonal till räddningstjänsten eftersom många pendlar in till större orter för arbetets 
skull. För att kunna arbeta som deltidsbrandman krävs ett jobb på hemorten och möjlighet att 
inom några få minuter vara på brandstationen. En förstående arbetsgivare och ett passande 
arbete är nödvändigt eftersom deltidspersonalen vid händelse av larm lämnar sitt ordinarie 
arbete för att rycka ut. 

Inledningsvis innebär detta förslag troligtvis höjda kostnader genom uppförandet av en station 
samt övriga omställningskostnader men i förlängningen bör det kunna bli en besparing för 
kommunerna då lokaler, utrustning och personal kan samutnyttjas. Detta förslag leder till att 
innevånarna i Haparanda kommun får en snabbare och mer effektiv hjälp vid oönskade 
händelser. Utryckningstiden är i hög grad väsentlig för skadeutfallet och en förkortad 
utryckningstid kommer även att leda till samhällsekonomiska besparingar, detta analyserades 
mer ingående i avsnitt 3.1.6. Det finns också fördelar som inte direkt kan översättas i pengar, 
till exempel publiciteten för städerna, säkerligen skulle den gemensamma stationen bli 
föremål för många studiebesök. Dessutom kan tryggheten i kommunen bli ett argument för att 
främja inflyttning. 

Förhoppningsvis fortsätter utvecklingen av ”På gränsen” området men nya verksamheter och 
den växande expansionen leder till nya risker och hotbilder som räddningstjänsten i 
Haparanda och Torneå måste ta i beaktande i framtiden. Genom en gemensam räddningstjänst 
blir gränsregionen väl rustad inför framtidens utmaningar vad gäller säkerheten för 
människor, egendom och miljö.
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5.2 Nuvarande arbetssätt
Det andra alternativet är att fortsätta samverkan på nuvarande sätt, endast då det handlar om 
larm gällande brand i byggnad larmas styrkorna från båda sidor om gränsen ut. Vid ett avtal 
om samarbete mellan gränskommuner i Sverige och Finland handlar det om två fungerande 
rättsstater med likartade traditioner och likartad organisatorisk uppbyggnad. Grunden till 
samarbetet läggs genom att ingå avtal och överenskommelser som på förhand bestämmer 
förhållningssättet till respektive lands lagstiftning och där det klargörs vad som gäller då 
respektive land får hjälp från ett annat. Om detta förslag väljs rekommenderas vissa åtgärder 
för att komma till rätta med mänskliga, tekniska och organisatoriska hinder och få en mer 
effektiv samverkan. 

För att räddningsinsatsen ska få en så bra effekt som möjligt är det viktigt att 
kommunikationen, sambandet och samarbetet fungerar. För att underlätta kommunikationen
och språket kan det vara en idé att standardisera vissa fackuttryck som används frekvent. SOS 
i Luleå och SOS i Rovaniemi bör se över sina rutiner vid utlarmning och säkerställa att 
tillräckliga kunskaper i Engelska finns hos personalen på de båda centralerna. Ett annat hinder
är de olika sambandssystem som används, genom den utbyggnad av Rakel i Norrbotten som 
sker under 2010 bör detta kunna lösas. Utvecklingen av samarbetet inom det tekniska området 
är relativt enkelt och bidrar till en större bredd och flexibilitet avseende resurser. Vad gäller
de organisatoriska brister som identifierats är det största problemet att Torneå räddningstjänst 
inte är behöriga att ge order på den svenska sidan och effektivitet blir på grund av detta 
lidande. Onödig tidsspillan uppstår då Torneås heltidsstyrka som finsk myndighet inte kan ge 
order på svenska sidan även om de är först på plats. Möjligheterna att ändra lagstiftningen bör 
ses över.

Till sist rekommenderas gemensamma övningar, då övas båda parter att samarbeta med 
varandra, kommunikationen förbättras automatiskt och de anställda lär sig förstå varandras 
organisation, arbetssätt och kultur. Samövningar är en mycket viktig del i utvecklingen av 
samarbetet och medför ökad effektivitet.

5.3 Torneå tar över
Det tredje alternativet är att Torneås räddningstjänst även tar över alla mindre larm inom 
Haparanda tätort. Detta innebär att Torneås räddningstjänst inte bara åker på konstaterad 
brand i byggnad utan även på trafikolyckor och övriga händelser. För att detta skall vara
praktiskt genomförbart måste även ett befäl från Sverige larmas ut för att leda insatsen på 
svensk mark. Fördelar med detta förslag för Haparanda kommun är de besparingar i 
beredskapsersättning som kan göras då deltidsbrandmännen i Haparanda får rycka ut mer 
sällan. Dock så beror eventuella besparingar av vilken summa pengar Torneå räddningstjänst 
vill ha för att utföra dessa tjänster. Beroende på larmfrekvensen så kan Torneå behöva anställa 
mer personal för att klara denna uppgift vilket leder till ytterligare ökade kostnader för 
Haparanda kommun.

Nackdelar med detta förslag är att Torneå töms på räddningstjänst vid ett eventuellt långvarit 
larm i Sverige. Dessutom blir deltidspersonalen i Haparanda utkallade på färre utryckningar, 
det blir en ekonomisk förlust för dem och det kan i förlängningen bli svårt att behålla och 
rekrytera personal med sådana arbetsvillkor. Personalen får även svårt att upprätthålla sin 
kompetens som dels genom övning men även genom skarpa utryckningar kontinuerligt övas 
och utvecklas. Författaren anser att nackdelarna klart överväger fördelarna och ser inte denna 
lösning som ett hållbart alternativ över tid.
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Samtal

Luleå
160209 – Telefonintervju med Hans Cahier (Operatör SOS i Luleå)

Kalix
190109 – Samtal med Arto Koivumaa (Räddningschef RFÖN)
190109 – Samtal med Berth Widmark (Stf Räddningschef RFÖN)

Haparanda & Torneå
050209 – Intervju med Marco Ibarra (Heltidsbrandman Torneå, deltidsbrandman Haparanda)
050209 – Intervju med Anders Sandin (Heltidsanställd brandinspektör i Haparanda)
050209 – Intervju med Harri Paldanius (Räddningschef Torneå)
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Appendix 1 – Muntliga intervjuer

Anders Sandin – Brandinspektör i Haparanda 

Hur fungerar samarbetet idag och vilka fördelar finns det med ett samarbete?
Med de förutsättningar som finns i form av pengar, personal etcetera så har vi ett väl 
fungerande samarbete idag. Om politikerna vill ha utveckling av samarbetet kommer det att 
kosta pengar, redan nu är Haparandas deltid det minsta tillåtna antalet för att få rökdyka. 
Vid ett larm på den Svenska sidan finns deltidarna på plats inom 6 min men på 10 min finns 
även styrkan från Finland med full slagkraft, det är mycket positivt för tredje man i 
Haparanda.

Hur skulle du vilja att ett samarbete såg ut i framtiden?
Ett alternativ är ju att ha en heltidsstation på gränsen som betjänar båda länderna, men i 
sådana fall bör deltidspersonal från Sverige också få en möjlighet att arbeta heltid på den 
stationen. Dock så finns det många som inte alls är intresserade av att gå över till heltid, de 
kanske har företagsledareposition i det civila och ser deltidsyrket som en möjlighet till fysisk 
träning och gemenskap. Dessutom ser jag gärna ett fortsatt samarbete inom RFÖN som nu 
dock ser ut att upplösas på grund av diverse meningsskiljaktigheter. Jag hade gärna sett att 
förbundet hade levt kvar, vi små kommuner blir mycket starkare i förbundsform. Innan 
förbundet kom till hade vi i Haparanda mycket gammal vagnspark, nu har det blivit mycket 
lättare att köpa in ny utrustningen och den gamla kan cirkulera i förbundet. Till exempel kan 
deltidsstationerna och räddningsvärnen ta över fordon och i alla fall få, om inte ett nytt, så i 
alla fall ett nyare än de hade tidigare. Dessutom finns det fördelar då man kan dela på ett 
övningsfält. 

Hur anser du att kommunikationen fungerar vid en insats? (olika radiosystem)
Det är problem vid större insatser, till exempel då det är långa inträngningsvägar. Då finns 
det ingen möjlighet för rökdykarparen att kommunicera med varandra och rökdykarledarna 
från de olika länderna kan inte heller kommunicera. Vid en ”normal” insats står ofta befälen 
i närheten av varandra och kan kommunicera på det sättet. Vi hade helst haft ett radiosystem 
som är kompatibelt med finnarnas.

Finns det skillnader i Svenskt och Finskt arbetssätt?
Nja, Sverige har länge legat långt framme och Finland har tagit efter en hel del. Detta medför 
att arbetssättet och organisationen på en olycksplats liknar varandra i de båda länderna. Det 
finns en mycket bra räddningsskola i Finska Kuopio där både Svenskt och Finskt arbetssätt 
lärs ut. Även utrustningen är liknande i de två länderna, till exempel används Holmatro 
klippverktyg.

Finns det skillnader i Svensk och Finsk ”kultur”?
I Finland är det mer strikt med titlar och sådant. Är du chef i Finland så är du chef och skulle 
aldrig hoppa in som till exempel rökdykare. I Sverige är det inte lika noga. Dock så har 
utvecklingen gått framåt i Finland, det var mer extremt förut.

Har ni gemensamma övningar över gränsen?
Nej men det borde vi verkligen ha!



Marco Ibarra – Befäl i Haparanda och överbrandman i Torneå

Vilka fördelar finns det med ett samarbete och hur tycker du att samarbetet fungerar?
Jag tycker att samarbetet fungerar ganska bra idag, ena styrkan är huvudstyrka beroende på 
i vilket land olyckan inträffar. Förut fanns en viss skepsis mot de svenska 
deltidsbrandmännen. Det har dock blivit mycket bättre allt eftersom då svensk och finsk 
personal har arbetat tillsammans och fått kunskap om varandras kompetenser.

Hur skulle du vilja att ett samarbete såg ut i framtiden?
Ett alternativ är ju att ha en finsk heltidsstation på gränsen som betjänar båda länderna och 
en deltidsstyrka i beredskap som också betjänar båda länderna. Det är en bra lösning för 
tredje man i Haparanda med en heltidsstyrka med anspänningstid på 60 sekunder. I sådana 
fall bör heltidsstyrkan alltid ha både ett svenskt och ett finskt befäl på varje skift som kan ge 
order i respektive land. Jag ser inte att myndighetsutövning, som inte är tillåtet i ett annat 
land, som det stora problemet. Det stora problemet är språket, även om ett finskt befäl får ge 
order på den svenska sidan, hur skall han kunna kommunicera med polisen, ambulansen, 
SOS, tredje man och så vidare? Hur skall han kunna författa insatsrapporter? Det blir svårt 
att göra ett bra jobb om dessa problem finns. Självklart finns samma problematik med ett 
svenskt befäl på finsk mark. 

Ett annat alternativ är att Torneå åker först på incidenter även i Haparanda tätort och att 
bara ett svenskt befäl åker ut. Dock leder ju detta till mindre arbetstillfällen för deltidarna i 
Haparanda. Under 2007 hade vi möten med SOS och räddningschefer från respektive land, 
där kom det fram förslag på förbättringar. Dock så ledde det inte till någonting och 
förklaringen var alltid brist på pengar, då tröttnar man till sist på att engagera sig. Det finns 
en okunskap och ett dåligt engagemang hos politikerna om hur räddningstjänsten fungerar 
och vilka praktiska problem som kan uppstå. De vill gärna ha ett utökat samarbete med det 
får inte kosta någonting.

Finns det problem med språket vid en insats?
Språket är ett problem, just för att så många på den finska sidan inte kan svenska och vice 
versa. Även ambulansen har problem med språket då det sker körningar över gränsen. Det 
har även varit problem med kommunikationen mellan SOS centralerna i Luleå och 
Rovaniemi. Till exempel har förseningar uppstått i utlarmningen länderna emellan och i vissa 
fall har en styrka helt missats att larmas ut. Det har även förekommit felaktiga 
vägbeskrivningar och missuppfattningar. Tidigare har försök gjorts med utlarmning via sms 
men det har inte heller fungerat tillfredställande. Idag går det till så att om en större brand 
eller konstaterad brand i byggnad utbryter i Haparanda så larmas även Torneås styrka ut och 
det samma gäller omvänt till Torneå. Detta sker genom att SOS i Luleå skickar ett fax och 
ringer till SOS i Rovaniemi som i sin tur larmar ut Torneå och vice versa om incidenten sker i 
Torneå. Det kan det bli problem om till exempel en finländare är och handlar i Haparanda 
och råkar ut för en trafikolycka. Då är hans mobiltelefon kvar på Soneras nät (Finska 
mobilnätet) och larmsamtalet hamnar i Rovaniemi. Då skall larmoperatörerna reda ut var 
mannen befinner sig, sedan ringa och faxa SOS i Luleå som larmar ut deltiden i Haparanda. 
Hela denna process leder till en fördröjning.

Finns det skillnader i AFS för rök- och kemdykning mellan länderna? 
(Arbetsmiljöföreskrifter)
Ja det gör det, i Finland är det inte reglerat hur rök- och kemdykning skall gå till. Det finns 
endast rekommendationer som säger att styrkan bör vara 1+3 för att få rökdyka samt att det 



skall finnas ett reservpar vid inledning av rökdykning. Dessutom får rökdykledaren även vara 
pumpskötare och till och med förmannen får hoppa in som rökdykare, det tycker inte jag är 
speciellt bra.

Finns det skillnader i Svenskt och Finskt arbetssätt?
Räddningstjänstförbundet Lappland i Finland har spridit ut chefsberedskapen (Insatsledare) 
som i Kemi-Tornio området. Chefsberedskapen utgår från Torneå, Keminmaa och Kemi 
växelvis, kommunerna Simo och Tervola ingår även i området. Det är bra och leder till insyn 
för alla berörda kommunerna. Däremot i RFÖN har ledningen koncentrerats till Kalix.
Räddningstjänstförbundet Lappland i norra Finland fungerar bra, det är möjligt att köpa in 
bra utrustning. I förbundet ingår många kommuner och man kan göra stora gemensamma 
samköp och få ner priset bl.a. fordonsparken i hela förbundet rullar på bra. Äldre fordon som 
ersätts kan placeras i andra kommuners brandstationer där larmfrekvensen är mindre eller 
mera ekonomiskt fördelaktigt än att investera i ett nytt fordon. Vad gäller organisationen på 
en olycksplats och tillsynsarbetet är arbetssättet i respektive land mycket lika varandra. Till 
exempel har Finland tagit efter bl.a. släckteknik vid rökdykning och även teknik och 
arbetssätt vid trafikolyckor. Detta lärs ut på skolan i Kuopio,

Finns det skillnader i Svensk och Finsk ”kultur”?
I Finland är det mer strikt med titlar, grader och sådant, det är en mer hieratisk organisation. 
I Sverige har vi en plattare organisation där alla kan vara med och påverka. I Torneå anser 
jag att arbetet har utvecklats bra till att kunna få vara med om att utveckla och påverka olika 
beslut, mera än tidigare. I Sverige satsas det på (arbetsmiljön) personalvård och 
brandstationers interiör etc. i Finland är detta inte högt prioriterat. Säger inte med detta att 
förhållandena är dåliga just i Torneå men i övrigt så!

Finns det skillnader i utbildning mellan Svensk och Finsk räddningstjänstpersonal?
I Finland är det hårda antagningskrav till skolan för heltidsbrandmän. Till exempel testas 
blivande brandmän och brandbefäl med hjälp av styrketest, konditionstest, skriftliga prov och 
psykologintervjuer. I dagsläget finns bara enstaka heltidsanställda kvinnor i Finland. Det är 
en mer militärisk organisation än i Sverige och det syns även på de fysiska testerna. För att få 
min utbildning till brandman godkänd i Finland fick jag skicka in papper på vad utbildningen 
innehöll till Finska Inrikesministeriet.

Har ni gemensamma övningar över gränsen?
Det har förekommit någon enstaka stor övning tillsammans men det är ju alldeles för lite. För 
att lyckas organisatoriskt vid en stor olycka, skall man kunna arbeta gemensamt även på den 
lilla olyckan!

Marcos citat:

Samarbete
När en blind leder en blind,

faller de båda i gropen. 
När en lam ska hjälpa en lam, 

kommer de ingen vart. 
När den blinde bär den lame, 

kommer de båda fram.



Harri Paldanius – Räddningschef i Torneå

Hur anser du att samarbetet fungerar idag?
Jag tycker att samarbetet är optimalt som det fungerar idag, Torneå har de resurser som 
staden kräver. Ett eventuellt utökat samarbete där Torneå tar över vissa delar av Haparanda 
kommer att bli en kostnadsfråga för Haparanda.

Hur ser den svenska och finska lagstiftningen ut?
Den svenska och finska lagstiftningen är mycket snarlika varandra.



Hans Cahier - SOS operatör i Luleå

Hur anser du att kommunikationen med SOS i Rovaniemi fungerar?
Visst förekommer det språkförbistringar, det är mycket få av operatörerna där som kan 
engelska. De behärskar finska och många förstår även svenska men de kan inte uttrycka sig 
på svenska. Dock så kan man säga att trots omständigheterna så fungerar det bra, hittills har 
det inte skett några större misstag. Vi tragglar oss fram så gott det går och det har gått bra 
än så länge. Vi har varit till Rovaniemi på studiebesök och även fått information om att 
operatörerna där skall utbildas i engelska, de skall dessutom nyanställa operatörer med goda 
språkkunskaper. 

Hur fungerar det vid en utlarmning?
Sker det en större brand eller händelse i Sverige så larmar vi ut Haparanda och gör samtidigt 
ett ärende som vi faxar till Rovaniemi. Här är det viktigaste att vi får iväg adressen rätt så de 
vet var olyckan har skett. Vi ringer dessutom Rovaniemi för att uppmärksamma dem på att vi 
skickat iväg ett fax. Det är samma förfarande då olyckan har skett i Finland, då faxar och 
ringer Rovaniemi till oss. Faxen vi skickar emellan oss är på endast på respektive lands 
språk, det brukar dock inte vara några problem då det viktigaste är att läsa ut adressen så vi 
skickar våra styrkor till rätt ställe. Vi har alltså inte det finska kartsystemet och kan inte 
positionera ut till Haparanda var olyckan har skett i Finland. Vi har ju heller ingen 
radiokommunikation med finländarna, dock så har styrkan i Haparanda viss kommunikation 
med dem
.



Appendix 2 - Ordlista

Aktionsområde - Toiminta-alue
Område där man utför räddningsverksamhet under en gemensam ledning

Aktionsområdetschef - Toiminta-alueen johtaja
Leder räddningsverksamheten på aktionsområdet

Infartspunkt - Sisääntulokohta
Plats där anländande enheter anmäler sig och där de får sina uppgifter

Larm - Hälytys
Meddelande eller en order åt en räddningsenhet som förpliktar till omedelbar verksamhet.

Larmkrets - Hälytysalue
Område för organisering av larmverksamheten
  
Ledningscentral - Johtokeskus
Utrymme utrustad för räddningsledning
  
Ledningsplats - Johtopaikka
Plats varifrån räddningsledningen leder insatsen

Nödanmälan - Hätäilmoitus
Anmälan eller begäran om hjälp som berör en nödsituation

Nödcentral - Hätäkeskus
Central som tar emot nöd- och olycksmeddelanden vid alla tidpunkter på dygnet och larmar 
den hjälp som behövs och som fungerar som sambandscentral för räddningsverksamheten

Regional brandchef - Aluepalopäällikkö
Samordnar planeringen och vid behov leder räddningsverksamheten inom samarbetsområdet

Räddningsledare - Pelastustyön johtaja
Har det allmänna ledningsansvaret på aktionsområdet, vid storolyckor den myndighet som 
koordinerar verksamheten mellan flera aktionsområden eller myndigheter

Räddningsverksamhet - Pelastustoiminta
Med räddningsverksamhet avses sådana skyndsamma åtgärder till följd av en olycka eller en 
hotande olycka som vidtas för att skydda och rädda liv, egendom och miljö samt för att 
begränsa skadorna och lindra följderna

Räddningsväsendet - Pelastustoimi
Det verksamhetsområde som bildas av förebyggande av eldsvådor och andra olyckor, 
räddningsverksamhet och befolkningsskydd

Samarbetsområde - Yhteistoiminta-alue
Flera kommuner omfattande område för säkerställandet av ledningen samt för effektivisering 
av samarbetet inom räddningsväsendet




