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§ Mellan räddningstjänsterna i Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner finns en upparbetad 
avtalssamverkan sedan början av 90-talet. Samarbetsklimatet mellan kommunerna är gott och 
den gränslösa samverkan i Umeåregionen fungerar bra. Det finns samtidigt utmaningar i 
samordningen som har att förhålla sig till en ekonomi- och verksamhetsplanering vid tre 
enskilda organisationer. Konsekvensen blir att det är svårt att koordinera administration och 
resursanvändning på ett optimalt sätt.

§ Umeå kommun har anlitat Public Partner för att undersöka förutsättningarna för en ny 
samverkansform mellan kommunerna Umeå, Robertsfors och Vindeln inom 
räddningstjänstens ansvarsområde. Uppdragsgivare har varit samhällsbyggnadsdirektören i 
Umeå kommun.

Uppdraget



Genomförande av uppdraget
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§ Vi har tagit del av relevanta styrdokument samt genomfört intervjuer som grund för vår 
informationsinsamling.

§ Intervjuer och avstämningar har genomförts under november månad med personer utsedda 
av uppdragsgivaren. Intervjupersonerna har varit ledande politiker och tjänstemän, ett urval 
av medarbetare samt fackliga representanter. 

§ Avstämning av preliminära iakttagelser och bedömningar ägde rum med uppdragsgivaren 
och brandchefen i Umeå kommun den 29 november samt den 9 december med företrädare 
för politik och tjänstemannaledning vid Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner.
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§ Räddningstjänsten är främst ett kommunalt ansvar och verksamheten styrs utifrån lagen om 
skydd mot olyckor och den enskilda kommunens handlingsplan som antagits av 
kommunfullmäktige. Det innebär dels att arbeta förebyggande, dels att stå för samhällets 
kommunala räddningstjänst i form av utryckningsverksamhet. 

§ Kommunernas ansvar för räddningstjänst, trygghets- och säkerhetsarbete, krisberedskap och 
skydd har utvidgats. En tydlig indikator på denna utveckling finns att hämta i lagstiftarens 
intentioner.
– År 2004 kom Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) gav kommunerna helt nya uppgifter 

framför allt när det gäller att samordna hela samhällets olycksförebyggande verksamhet. I den lagen är 
räddningstjänst ett av sex kommunala huvuduppdrag. Lagen omsluter inte bara olyckor som leder till 
räddningsinsatser, utan i princip alla olyckor. 

– År 2006 kom Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) som ger kommunerna långtgående skyldigheter vid 
stora påfrestningar. 

– Den senaste reformeringen av lagstiftningen omfattade Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) som trädde i kraft hösten 2010. Till nyheterna hör bland annat att hanteringen 
av tillstånd för explosiva varor fördes över från polisen till kommunerna.

Utvecklingssituationen för räddningstjänsten nationellt
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§ Lagstiftningen ställer krav på att kommunen ska 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. Som myndighet har ansvarig politisk nämnd ansvar för ett antal åtgärder i 
samband med utövandet av förebyggande och utryckande verksamhet. Bland annat ska 
myndighetsbeslut dokumenteras, inträffade olyckor undersökas och tillsyn utföras med 
lämplig regelbundenhet.

§ Lagstiftaren är också tydlig i lag om skydd mot olyckor att kommunerna och de statliga 
myndigheterna som ansvarar för räddningstjänst ska samordna verksamheten samt samarbete
med varandra och med andra som berörs (LSO 3 kap 6§). Kommunerna ska också ta till vara 
möjligheterna att nyttja varandras resurser för räddningstjänst (LSO 3 kap 7§).

§ Samhällsutvecklingen ställer hela tiden nya krav på förmågan att kunna möta framtida risker 
och medför att samverkan mellan kommuner blir än mer nödvändig, där såväl det 
förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet värnas. Den förebyggande förmågan är i detta 
sammanhang den skicklighet som har störst utvecklingspotential i ett samverkansperspektiv.

Forts. Utvecklingssituationen för räddningstjänsten 
nationellt



7

§ Att samverka mellan kommuner har blivit allt vanligare inom räddningstjänsten. Samarbeten 
sker i flera olika former. Dels genom att bilda ett gemensamt kommunalförbund, dels att två 
eller flera kommuner bildar en gemensam nämnd eller att kommuner upprättar civilrättsliga 
samarbetsavtal för alla eller vissa av de uppgifter som vilar på kommunens räddningstjänst. 

§ En stark drivkraft bakom bildandet av organisatoriska samarbetsformer är tron på att 
samverkan i sig bidrar till en bättre verkningsgrad på avsatta resurser samt en mer funktionell 
ledningsförmåga som bidrar till att forma en organisation som borgar för tillgång till 
kompetens och utvecklingsmöjligheter inom det operativa skadeavhjälpande arbetet och det 
förebyggande arbetet.

Forts. Utvecklingssituationen för räddningstjänsten 
nationellt
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§ Den vanligaste organisationsmodellen för 
samverkan inom räddningstjänst är idag 
kommunalförbund. År 2015 fanns det 36 
kommunalförbund i Sverige.

§ Gemensam nämnd är en annan 
organisationsmodell som tillämpas för 
samverkan. År 2015 fanns det nio 
gemensamma nämnder i Sverige.
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§ Mellan räddningscheferna i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs 
finns sedan 1999 en gemensam resurs för att använda vid kemolyckor i Umeåregionen. 
Resursen innebär att Umeå ska utveckla rutiner för att förstärka kemberedskapen i regionen 
och svara för bl.a övning och utbildning. År 2008 utökades överenskommelsen till att även 
omfatta insatsberedskap för höghöjdsräddning. 

§ Genom avtal mellan Umeå och Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vindeln och Vännäs 
kommuner larmas alltid närmaste räddningsstyrka oavsett i vilken kommun en olycka sker.

§ Med Västerbottens läns landsting finns avtal om IVPA i Botmark samt avtal om att utföra 
åtgärder vid hjärtstopp, andningsstillestånd och medvetslöshet i Umeå C.

§ Med Västerbottens läns landsting finns avtal om uppsamlingsplats för många skadade. 

§ Mellan räddningstjänsterna i Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner finns en upparbetad 
och aktiv samverkan sedan lång tid. En samverkan som har grundas på civilrättsliga avtal.

Nuvarande samverkan för räddningstjänst i Umeå, 
Robertsfors och Vindelns kommuner
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§ Mellan Umeå och Vindeln respektive Robertsfors kommuner har träffats följande avtal 
om samverkan:
– Umeå kommun svarar för ledning av räddningstjänsten i Robertsfors och Vindeln, sedan 2001, 

vilket innebär att svara för förvaltningsledning inklusive räddningschef, förebyggande 
brandskydd, räddningstjänstplanering, chefsberedskap, övergripande utbildnings- och 
övningsplanering samt ledning av drift och underhåll. Ersättningen till Umeå kommun, för 
uppgifter och ansvar enligt avtalen, uppgår till 651.500 kr/år och kommun. 

– Umeå och Robertsfors har sedan 2014 ett samverkansavtal där Robertsfors köper 
larmförmedling. Årsavgiften är 5 tkr/år och larmobjekt.

– Umeå kommun tillhandahåller, sedan 2011, tjänster för arbete med krisberedskapsplanering till 
Robertsfors och Vindeln. Umeå kommun tillhandahåller en tjänst om 100% med fördelning 
50% till Robertsfors kommun och 50% till Vindelns kommun vilken ersätts med 332.100 kr/år 
och kommun.

– Umeå kommun tillhandahåller, sedan 2011, tjänster till Robertsfors och Vindelns kommuner för 
att handlägga tillståndsärenden och utöva tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Umeå kommun ersätts med 68.000 kr/år och kommun för tjänsterna.

Forts. Nuvarande samverkan för räddningstjänst i Umeå, 
Robertsfors och Vindelns kommuner
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Umeåregionens kommuner har etablerat ett formaliserat samarbete inom en rad områden. En 
utvecklad samverkan inom räddningstjänsten mellan Umeå, Robertsfors och Vindeln ska ses i 
ljuset av regionsamarbetet vilket utgår från tre övergripande målsättningar.

§ Utveckla regionen
– Tydliggöra och marknadsföra Umeåregionens profil 
– En öppen och stödjande miljö för företagsutveckling och etablering 
– Aktivt värdskap för att välkomna och etablera nya innevånare i regionen 
– Gemensamt engagemang för Umeå2014. 

§ Effektivisera den kommunala förvaltningen
– Nyttja, skapa och utveckla nationella och internationella nätverk 
– Gemensamt arbete gällande regionala utvecklingsfrågor genom gemensam planering, profilering och 

finansiering av EU-projekt 
– Helhetssyn på regionens utbud av kommunala tjänster och fördjupa den kommunala samverkan därom 

§ Demokratiskt förankrad samverkan
– Transparens i samverkan och beslut i regionen 
– Aktiv dialog som skapar gemensam identitet och målbild för regionens politiker, tjänstemän, 

näringsliv och ideella sektor

Det regionala sammanhanget för räddningstjänst i Umeå, 
Robertsfors och Vindeln kommuner
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§ Umeå kommun är i ett utvecklingsskede där folkmängden ökar och infrastrukturen är i 
förändring. Detta innebär nya och större utmaningar för räddningstjänsten för att kunna infria 
målsättningar och lagstiftarens intentioner. 

– Kommunens övergripande mål
§ Umeå kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo, verka och vistas i så att den enskilde 

kan känna trygghet för sitt liv och sin hälsa samt egendom och miljö.
§ De som bor, verkar och visats i kommunen ska ha förmåga att förebygga och/eller begränsa 

konsekvenserna av oönskade händelser för människor, egendom och miljö
– Kommunens prioriterade mål avseende räddningstjänst

§ Kommunen ska verka för att den enskilde ska kunna påbörja en första skadebegränsande åtgärd 
inom två minuter från det att en olycka upptäcks.

§ Kommunen ska ha en god förmåga, i termer av snabbhet, insatsförmåga och uthållighet, att 
utföra räddningsinsatser. Förmågan ska planeras utifrån den enskildes hjälpbehov.

Räddningstjänsten i Umeå kommun
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§ Umeå är norra Sveriges mest befolkningsrika 
kommun. Umeå flygplats, som ligger några 
kilometer från centrum, är en av Sveriges mest 
trafikerade. E4:an, E12:an och Botniabanan 
går igenom kommunen. Umeå universitet 
invigdes 1965 och sedan dess har Umeås 
befolkning fördubblats och uppgår idag till 
drygt 121.000 invånare. Umeå kommuns 
tillväxtmål om 200.000 invånare senast 2050 
är utgångspunkt i stadsplaneringen. 

Forts. Räddningstjänsten i Umeå kommun
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§ Tekniska nämnden ansvarar för kommunens räddningstjänst och att fullgöra de uppgifter som 
enligt lagen om skydd mot olyckor åligger kommunen, med undantag för brandtillsyn och 
sotning i kommunens egna byggnader och anläggningar.

§ Umeå kommuns räddningstjänst, Brandförsvar och säkerhet, har sin organisatoriska 
tillhörighet vid Verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

Forts. Räddningstjänsten i Umeå kommun
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§ Inom Umeå kommun finns sex räddningsstyrkor som var för sig har förmågan att genomföra 
en räddningsinsats åt gången. Styrkorna besitter olika förmågor och är uppbyggda på olika sätt 
för att kunna hantera de risker som finns inom respektive styrkas insatsområde.

§ Styrkorna är placerade i Umeå C, Hörnefors, Holmsund, Sävar, Tavelsjö och Botsmark. 
Räddningsstyrkorna når större delen av kommunens geografiska område inom 30 minuter och 
större delen av hushållen inom 10 minuter. På Holmön och Norrbyskär finns brandvärn som 
har att göra en första insats av enklare karaktär.

§ Räddningsstyrkornas förmåga att hantera olyckor skiljer sig åt bl.a till följd av skillnader i 
utryckningserfarenhet och antal övningstimmar samt skillnader och bemanning och 
fordon/utrustning.

§ För att kunna hantera stora och komplicerade olyckor krävs att flera av räddningsstyrkorna 
deltar i insatsen. I normalfallet förfogar räddningstjänsten över sammantaget 29 personer i 
beredskap inklusive ledningsfunktioner.

§ En större, mer omfattande olycka kan hanteras med den normala beredskapen men det finns 
inte tillräcklig uthållighet för att klara insatsen under längre tid. Detta hanteras genom att kalla 
in ledig personal alternativt att hjälp tas från intilliggande kommuners räddningstjänster.

Forts. Räddningstjänsten i Umeå kommun
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Antal tjänster och ekonomi – Umeå räddningstjänst
Antal tjänster 
totalt

Varav tjänster 
som 
ledning/adminis
tration

Varav tjänster 
som heltids-
anställd 
brandman/före-
byggare etc

Varav tjänster 
som 
deltidsanställd 
brandman

147 7 60 80

Bokslut 2015 (Tkr) Budget 2016*  (Tkr) Prognos 2016  (Tkr)

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Netto-
kostnad

11 170 57 930 9 230 54 710 9 330 55 400 46 070

381 kr/invånare

* Budgeteringen har förändrats 2016. De interna kostnaderna och intäkterna redovisas inte i budget och utfall, 
därav skillnaden gentemot 2015.
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Ledningsorganisation inom 
Umeå Brandförsvar och säkerhet 
avseende räddningstjänst
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Station Räddningsstyrka Kommentar

Umeå C
Station 10

1 räddningschef i beredskap
1 insatsledare
1 styrkeledare
7 brandmän

Holmsund
Station 12

1 styrkeledare
4 brandmän deltid

Sävar
Station 13

1 styrkeledare
4 brandmän deltid

Hörnefors
Station 14

1 styrkeledare
4 brandmän deltid

Botsmark
Station 16

1 styrkeledare
1 brandman deltid

I Botsmark tillämpas delvis arbetssättet 
förstainsatsperson (FIP) vilket innebär att befälet i 
räddningsstyrkan har utryckningsfordonet med sig 
under hela beredskapsveckan och kan därigenom 
snabbt ta sig till olycksplatsen.

Tavelsjö
Station 17

1 styrkeledare
1 brandman deltid

Holmön och 
Norrbyskär 
brandvärn

Frivilliga resurser
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§ I Robertsfors kommun bor drygt 6.800 invånare. 
Befolkningen är koncentrerad till kusten och de tre 
tätorterna Robertsfors, Ånäset och Bygdeå. 
Riskobjekten i kommunen är främst koncentrerade 
till samhällena samt kusten. Kommunen har ett antal 
småbåtshamnar samt europavägen E4 där ett större 
antal transporter av farligt gods sker. 

§ Det övergripande målet för kommunens 
olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 
med avseende på skydd mot olyckor är att 
kommunen ska vara en säker kommun att vistas och 
bo i. Vidare är målet att kommuninvånarna ska 
känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och 
egendom. 

Räddningstjänsten i Robertsfors kommun
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§ Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för räddningstjänstens verksamhet. Räddningstjänstens 
uppdrag är att planera för och verkställa operativa uppgifter som syftar till att hantera och 
begränsa skador på grund av olyckor eller andra oönskade händelser.

§ Genom avtal med Umeå kommun tillhandahålls funktionen som räddningschef vilken svarar 
inför kommunstyrelsen för att arbetsuppgifter fullgörs enligt lagar och bestämmelser, 
handlingsprogram samt fastställda planer och riktlinjer. 

§ Räddningstjänsten i Robertsfors kommun utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap 
(deltidsbrandmän) vilket ställer särskilda krav på kommunen att rekrytera och bibehålla 
personal som vanligtvis har en annan huvudarbetsgivare.

§ För att erhålla bästa möjliga beredskap och inom godtagbar tid utföra räddningstjänstinsatser 
är räddningsstyrkorna placerade i Robertsfors och Ånäset.

Forts. Räddningstjänsten i Robertsfors kommun
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§ Genom avtal med Umeå och Skellefteå kommuner larmas alltid närmaste räddningsstyrka 
oavsett i vilken kommun en olycka sker. 

§ För att kunna hantera stora eller komplicerade olyckor krävs att Robertsfors båda 
räddningsstyrkor samt i vissa fall andra kommuners resurser deltar i insatsen. I normalfallet 
förfogar Robertsfors räddningstjänst över 8 personer i beredskap inklusive ledningsfunktioner.

§ En större, mer omfattande olycka kan normalt inte hanteras med den normala beredskapen. 
Det finn heller inte tillräcklig uthållighet för att klara insatsen under längre tid. Detta hanteras 
genom att kalla in ledig personal alternativt att hjälp tas från intilliggande kommuners 
räddningstjänster.

Forts. Räddningstjänsten i Robertsfors kommun
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Antal tjänster och ekonomi – Robertsfors räddningstjänst

Antal tjänster 
totalt

Varav tjänster 
som 
ledning/adminis
tration

Varav tjänster 
som heltids-
anställd 
brandman/före-
byggare etc

Varav tjänster 
som 
deltidsanställd 
brandman

34 0 0 34

Bokslut 2015 (Tkr) Budget 2016  (Tkr) Prognos 2016  (Tkr)

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Netto-
kostnad

155 5 280 125 5 347 128 5 733 5 605

823 kr/invånare
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Station Räddningsstyrka Kommentar

Robertsfors
Station 55

1 styrkeledare
4 brandmän, deltid

Ånäset
Station 56

1 styrkeledare
1 brandman, deltid

Dimensioneringen innebär att många insatser kräver förstärkning för att kunna 
slutföras. Förstärkning kommer i första hand från styrkan i Robertsfors eller från 
Skellefteå kommun.

Ledningsorganisation för 
Räddningstjänstverksamheten 
vid Robertsfors kommun

Ledningsstyrka Kompetens

Räddningschef (köps av 
Umeå kommun)

Brandingenjör

Räddningschef i 
beredskap
(köps av Umeå kommun)

Brandingenjör
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§ I Vindelns kommun bor knappt 5.400 invånare. 
Befolkningen är koncentrerad till Vindelns tätort. 
Därtill finns de fyra tätorterna Åmsele, Hällnäs, 
Tvärålund och Granö. Riskobjekten i kommunen är 
främst koncentrerade till samhällena samt kusten. 
Järnvägen passerar Vindelns tätort samt europaväg 
E12 och inrikes vägen 363. Längs järnvägen och 
vägarna E12 och 363 förekommer transporter av 
farligt gods. 

§ Det övergripande målet för kommunens 
olycksförebyggande verksamhet och 
räddningstjänst med avseende på skydd mot 
olyckor är att kommunen ska vara en säker 
kommun att vistas och bo i. Vidare är målet att 
kommuninvånarna ska känna trygghet för sitt liv 
och sin hälsa, miljö och egendom. 

Räddningstjänsten i Vindelns kommun
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§ Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för räddningstjänstens verksamhet. Räddningstjänstens 
uppdrag är att planera för och verkställa operativa uppgifter som syftar till att hantera och 
begränsa skador på grund av olyckor eller andra oönskade händelser.

§ Genom avtal med Umeå kommun tillhandahålls funktionen som räddningschef vilken svarar 
inför kommunstyrelsen för att arbetsuppgifter fullgörs enligt lagar och bestämmelser, 
handlingsprogram samt fastställda planer och riktlinjer.

§ Räddningstjänsten i Vindelns kommun utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap 
(deltidsbrandmän) vilket ställer särskilda krav på kommunen att rekrytera och bibehålla 
personal som vanligtvis har en annan huvudarbetsgivare. 

§ För att erhålla bästa möjliga beredskap och inom godtagbar tid utföra räddningstjänstinsatser 
är räddningsstyrkorna placerade i Vindeln och Åmsele.

§ Genom avtal med Umeå och Lycksele kommuner larmas alltid närmaste räddningsstyrka 
oavsett i vilken kommun en olycka sker. 

Forts. Räddningstjänsten i Vindelns kommun
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§ För att kunna hantera stora eller komplicerade olyckor krävs att Vindelns båda räddningsstyrkor 
samt i vissa fall andra kommuners resurser deltar i insatsen. I normalfallet förfogar Vindelns 
räddningstjänst över 8 personer i beredskap inklusive ledningsfunktioner.

§ En större, mer omfattande olycka kan normalt inte hanteras med den normala beredskapen. Det 
finn heller inte tillräcklig uthållighet för att klara insatsen under längre tid. Detta hanteras genom 
att kalla in ledig personal alternativt att hjälp tas från intilliggande kommuners räddningstjänster.

§ Utifrån grundbemanningen har Vindelns räddningstjänst inte förmågan att genomföra invändig 
insats/livräddning vid brand i större anläggningar eller byggnader i en miljö som är att betrakta 
som rökdykning där behovet av skyddsgrupp/förstärkt baspunkt föreligger. Det finns inget avtal 
med annan kommun om förstärkning. Om behov uppstår ställs frågan i första hand till Umeå 
kommun om räddningshjälp och ytterligare rökdykargrupper.

Forts. Räddningstjänsten i Vindelns kommun
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Antal tjänster och ekonomi – Vindelns räddningstjänst

Antal tjänster 
totalt

Varav tjänster 
som 
ledning/adminis
tration

Varav tjänster 
som heltids-
anställd 
brandman/före-
byggare etc

Varav tjänster 
som 
deltidsanställd 
brandman

27 0 0 27

Bokslut 2015 (Tkr) Budget 2016  (Tkr) Prognos 2016  (Tkr)

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Netto-
kostnad

220 4 665 215 5 247 217 5 334 5 117

948 kr/invånare
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Station Räddningsstyrka Kommentar

Vindeln
Station 50

1 styrkeledare
4 brandmän, deltid

I dagsläget är räddningsstyrkan 1+3 på grund av svårighet att rekrytera RIB.

Åmsele
Station 52

1 styrkeledare
1 brandman, deltid

Dimensioneringen innebär att många insatser kräver förstärkning för att kunna 
slutföras. Förstärkning kommer i första hand från styrkan i Vindeln eller från 
Lycksele kommun. Uppgiften för styrkorna rymmer tilläggstjänster i form av 
beredskap för att åka på trygghetslam och hjärtstopp.

Ledningsorganisation för 
Räddningstjänstverksamheten 
vid Vindelns kommun Ledningsstyrka Kompetens

Räddningschef (köps av 
Umeå kommun)

Brandingenjör

Räddningschef i 
beredskap
(köps av Umeå kommun)

Brandingenjör
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§ Förstudien visar på att samverkan mellan Umeå, Robertsfors och Vindeln har bidragit till att 
räddningstjänsten utvecklas på ett positivt sätt. Tillgången till kompetens har tryggats liksom 
att resursförstärkning över kommungränserna har möjliggjorts. Samverkan ses idag som något 
självklart, men den behöver utvecklas på ett sätt där samtliga kommuner ser och får del av 
fördelarna.

§ Det är en trygghet för Vindelns och Robertsfors kommuner att samverkan sker med Umeå 
kommun. Samverkan har för Vindelns och Robertsfors kommuner varit nödvändig för att 
klara åtagandena enligt lagstiftningen inom räddningstjänst (LSO och LBE) samt 
krishantering (LEH). Genom avtalssamverkan har Vindeln och Robertsfors fått tillgång till 
förebyggande kompetens i form av bl.a brandingenjörer, uppbackning av räddningsledare, 
samordnare för personalen, eltekniker och verkstadsmekaniker. 

§ Samarbetsklimatet mellan kommunerna är bra samtidigt som samordningen ställer krav på 
ledningsförmågan som har att förhålla sig till ekonomi- och verksamhetsplaneringen samt 
beslutsprocesser vid tre enskilda organisationer.

En samlad bild av situationen idag
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§ Det finns barriärer i det sömlösa samarbetet som kommer till uttryck när exempelvis material 
och fordon ska köpas in, när rutiner och mallar ska tillämpas och där standard på utrustning ska 
upprätthållas utifrån att det är tre juridiska personer som ska ensas. Det medför ett administrativt 
merarbete som försvårar effektiviseringar samt begränsar möjligheterna att samnyttja 
räddningsresurser och materiel.

§ Samverkan mellan Umeå, Vindeln och Robertsfors regleras av civilrättsliga avtal som tecknades 
för 15 år sedan och tar sin utgångspunkt från tidigare räddningstjänstlagstiftning. Avtalen är i 
behov av uppdatering och behöver prövas utifrån ny lagstiftning, dess inriktning och 
ersättningsnivåer.

§ Det finns oklarheter kring arbetsgivaransvaret vid Robertsfors kommun respektive Vindelns 
kommun och det saknas arbetsmiljödelegationer som avser räddningstjänstens personal. 

§ Verksamhets- och ekonomiuppföljningen kan utvecklas vid Robertsfors kommun och Vindelns 
kommun och göras mer känd bland chefer på olika organisatoriska nivåer.

Forts. En samlad bild av situationen idag
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§ Planeringen för framtida investeringsbehov skiljer sig åt mellan kommunerna. Umeå kommun 
har en investeringsplan som styrinstrument. I Robertsfors avsätts 300 tkr per år till 
investeringar inom räddningstjänsten. I Vindeln är gången sådan att medel äskas årligen för 
investeringar. I ett längre perspektiv finns det risk för att avsatta investeringsmedel I Vindelns 
och Robertsfors kommuner inte är tillräckliga för att modernisera bilparken och 
brandstationerna. 

§ Standarden vid deltidsstationerna skiljer sig åt. Det saknas ändamålsenliga omklädningsrum 
vid stationen i Vindeln, Robertsfors och Åmsele. 

§ En stor utmaning för räddningstjänsten vid alla tre kommuner är att bredda rekryteringsbasen 
och bibehålla räddningstjänstpersonal i beredskap. Det finns en utmaning i att få kontinuitet i 
bemanningen vid deltidsstyrkorna och att kunna erbjuda villkor som attraherar framtidens 
räddningstjänstpersonal i beredskap. Det finns därtill pensionsavgångar inom en snar framtid 
bland deltidsbrandmännen vilket gör situationen än mer ansträngd. 

Forts. En samlad bild av situationen idag
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Allmän kompetens och samverkan

§ Mellankommunal samverkan kan ske i olika omfattning. Från att kommuner delar på vissa 
nyckelfunktioner och specialister till att samordna hela verksamheten inom en ny gemensam 
politisk organisation. Utgångspunkten för att en kommun ska kunna samarbeta med en annan 
kommun är att det måste finnas stöd för samarbetet i någon kompetensregel. 

§ Lagen om skydd mot olyckor (LSO) lyfter fram kommunernas möjligheter att samarbeta.
– Enligt LSO ska kommunerna ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande 

verksamhet (3 kap. 1 §).
– Enligt LSO medges att en kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som 

kommunen har enligt lagen helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen (3 kap. 12 §).
– En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en anställd i den andra 

kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock 
inte i sådana ärenden som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen. 



Forts. Om mellankommunal samverkan
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Det finns olika former för att utveckla kommunal samverkan:

§ Civilrättslig samverkan
– Interkommunala avtal
– Interkommunalt bolag

§ Det är inte möjligt att etablera räddningstjänst i ett interkommunalt bolag, inom ramen för 
gällande lagstiftning. Ett interkommunalt bolag som tar över ansvaret för de samverkande 
kommunernas myndighetsutövning (tillsyn m m) skulle strida mot kommunallagen. Denna 
samverkansform kan därför inte övervägas då samverkan inom räddningstjänst diskuteras. 

§ Offentligrättslig samverkan
– Gemensam nämnd
– Kommunalförbund



Interkommunala avtal
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§ Interkommunala avtal är avtal om samverkan mellan kommuner om en viss uppgift. Av 3 kap 
12 § LSO framgår att en kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter 
kommunen har enligt lagen kan utföras av den andra kommunen. 

§ En kommun kan i praktiken lämna över hela utförandet av räddningstjänsten till en annan 
kommun. Ansvaret för räddningstjänsten och beslutsfattandet ligger alltjämt kvar hos den 
överlämnande kommunen. Det är även möjligt att delegera beslutanderätt till anställda i den 
utförande kommunen. Häri finns dock en begränsning i 6 kap 34 § kommunallagen. 
Bestämmelsen reglerar gränserna för delegationsmöjligheterna till anställda. 

§ De mest principiella ärendena samt även ”tunga” myndighetsutövningsärenden kan inte 
delegeras utan måste hanteras av den för verksamheten ansvariga nämnden hos den 
överförande kommunen. Som exempel kan nämnas föreläggande vid vite, vilket som 
huvudregel inte är tillåtet att delegera.

§ Även om hela verksamheten kan lämnas över till annan kommun med stöd av avtal är det 
vanligast att endast ledningsstöd samt vissa specialistfunktioner köps genom avtal. 



Kommunalförbund
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§ Kommunalförbundet som samverkansform introducerades i 
lagstiftningen 1919. Att bilda ett kommunalförbund innebär att en 
ny juridisk person skapas med egen rättskapacitet. 

§ Regler om kommunalförbund har tidigare funnits i en särskild 
lag. Från och med 1998 återfinns reglerna om kommunalförbund i 
kommunallagen. Syftet med nuvarande regler har varit att göra 
kommunalförbundsformen mer attraktiv och ska kunna tillämpas 
om antalet samverkande kommuner är litet och stort, till exempel 
för samtliga kommuner i ett län.

§ Den vanligaste formen för organisatoriskt samarbete inom 
räddningstjänsten är kommunalförbund. I dag är flera brandmän 
heltidsanställda i kommunalförbund än av kommuner som sköter 
sina räddningstjänster själva. 

Förekomsten av 
kommunalförbund inom 
räddningstjänst år 2015. 

Källa: SKL



Forts. Kommunalförbund
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§ Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har 
antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige eller vid den 
senare tidpunkt som anges i förbundsordningen. 

§ Kommunallagen (3 kap 28§) reglerar vad som ska framgå av 
förbundsordningen bl.a ska förbundets organisation framgå 
liksom förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets 
ekonomi och verksamhet.

§ I ett kommunalförbund ska det som beslutande församling finnas 
förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Den beslutande 
församlingen ska tillsätta en förbundsstyrelse. Om ett förbund är 
organiserat med förbundsdirektion, ska direktionen också vara 
förbundsstyrelse.

§ Uppgifter som är att hänföra till myndighetsutövning kan läggas i 
ett kommunalförbund. Uppgifter som läggs i ett 
kommunalförbund behöver inte vara gemensamma för alla 
medlemmar och det är möjligt att bilda kommunalförbund för 
samverkan i flera olika frågor.

Förekomsten av 
kommunalförbund inom 
räddningstjänst år 2015. 

Källa: SKL



Forts. Kommunalförbund
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§ Föreskrifter om budgetprocessen tas in i förbundsordningen, 
därigenom blir det möjligt att samordna förbundets budgetarbete 
med kommunernas eget. Kommunalförbundet har ingen egen 
beskattningsrätt, förbundsmedlemmarna har det yttersta 
ekonomiska ansvaret för ett förbunds verksamhet och måste 
komma överens om hur de ska finansiera verksamheten.

§ När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt 
inom ramen för förbundsordningen, kommunallagen samt annan 
lagstiftning som gäller för verksamheten.

§ Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i 
medlemskommunerna. Enligt kommunallagen är minimikravet att 
varje medlem ska ha minst en ledamot och en ersättare i den 
beslutande församlingen. 

§ För kommunalförbund finns arbetsgivareorganisationen Pacta.

§ Enligt kommunallagen har en förbundsmedlem rätt till utträde ur 
ett kommunalförbund. Uppsägningstiden är enligt 
kommunallagen tre år om inte kortare tid bestäms i 
förbundsordningen.

Förekomsten av 
kommunalförbund inom 
räddningstjänst år 2015. 

Källa: SKL



Gemensam nämnd
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§ Möjligheten att bilda gemensam nämnd infördes 1997. En 
gemensam nämnd anses svara mot ett behov av att kunna samverka 
över kommungränsen i ett offentligrättsligt organ, i vilket alla 
samverkande parter också behåller ett reellt politiskt inflytande över 
den verksamhet som nämnden bedriver.

§ Gemensam nämnd för räddningstjänsten är det få kommuner som 
har valt som organisationsform. År 2015 fanns det nio 
gemensamma nämnder där 21 kommuner gått samman inom 
räddningstjänsten. 

§ Den gemensamma nämnden ingår endast i en av de samverkande 
kommunernas organisation (värdkommunen) och någon ny juridisk 
person bildas inte.

§ Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande 
kommunerna. Varje samverkande part måste utse minst en ledamot 
och en ersättare.

§ Värdkommunen ska upprätta budgeten i samråd med de övriga 
samverkande kommunerna. 

§ En gemensam nämnd ska granskas av revisorerna i var och en av de 
samverkande kommunerna. 

Förekomsten av gemensam 
nämnd inom räddningstjänst 
år 2015. 

Källa: SKL



Forts. Gemensam nämnd

39

§ Värdkommunen svarar för anställningen av samtliga 
arbetstagare som berörs av nämndens arbete. Värdkommunen 
har således det fulla arbetsgivaransvaret för all berörd personal.

§ Till grund för den gemensamma nämnden ska det finnas en 
överenskommelse om nämndens behörighet och befogenhet 
samt ett nämndreglemente. I överenskommelsen regleras bl.a
nämndens syfte, prestationskrav, insyn och inflytande, 
finansiering, antal ledamöter, avveckling av samarbetet. 

Förekomsten av gemensam 
nämnd inom räddningstjänst 
år 2015. 

Källa: SKL
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Det finns några skillnader mellan de möjliga samverkansformerna, vilka sammanfattas i 
nedanstående tabell.

Skillnader mellan olika samverkansmodeller

Område Avtal Gemensam nämnd Kommunalförbund
Politiskt organ 

för verksamheten 
Formellt kvar i respektive 
kommun

Nämnden ansvarar för verksamheten Förbundet ansvarar för verksamheten 
genom direktion eller 
fullmäktige/styrelse

Verksamhets-
styrning

Verksamhetsstyrningen 
kvar i respektive kommun

Överlämnat till nämnden via 
reglementet och en överenskommelse

Överlämnat till förbundet via 
förbundsordningen

Ekonomisk 
styrning

Ekonomistyrningen kvar i 
respektive kommun

Budgeten beslutas av värdkommunen 
efter samråd med samverkande 
kommuner 

Budgeten beslutas i förbundet enligt 
riktlinjer i förbundsordningen

Styrkor Enkelt att upprätta och att 
ändra villkor.

Kan delegera beslutanderätt till 
anställda i samtliga i nämnden 
ingående kommuner.

Tillgång till de stödfunktioner som 
finns hos värdkommunen.

Långsiktiga förutsättningar för en 
djupare samverkan kring en tydlig 
uppgift.
Egen juridisk person med eget ansvar 
för den ingående verksamheten.
Uppgifter som läggs i ett 
kommunalförbund behöver inte vara 
gemensamma för alla medlemmar.

Svagheter Beroende av 
beslutsprocesser i fler 
organisationer

Begränsad delegeringsrätt.

Kan bli otydlig i förhållande till 
medborgarna i takt med att 
medlemskommunernas antal ökar.

Kan upplevas som en kommun i 
kommunen med otydlig förankring i 
den enskilda medlemskommunen.
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§ Den samverkan som innebär att räddningstjänstorganisationer köper/säljer vissa funktioner 
eller insatser från varandra innebär att den egna organisationen i liten utsträckning är beroende 
av någon annan. Detta är en fördel med tanke på det lokala intresset som finns och den 
politiska styrning som är önskvärd i den egna kommunen. Ett bekymmer som ofta upplevs 
med denna form av samverkan, är att det är svårt att kunna nyttja personal och materiella 
resurser mellan organisationerna eftersom det är två eller flera olika huvudmän och 
arbetsgivare.

§ Andra stötestenar avseende avtalssamverkan är att samverkan via denna form ofta tar mycket 
tid för respektive organisation, eftersom samverkan genom avtal ofta grundar sig i att det 
krävs konsensus i beslut som ska fattas. Det kan även medföra att avtalslösningen är väl 
fungerande då ”positiva” beslut ska fattas, medan det är svårare att i denna form besluta om 
t.ex nedskärningar.

§ En svårighet då en kommun helt utför räddningstjänst åt en annan kommun är att den 
beställande kommunen ofta i praktiken blir helt beroende av den utförande organisationen. 
Detta eftersom den beställande organisationen normalt inte har kvar någon beställarkompetens 
i kommunen.

Forts. Skillnader mellan olika samverkansmodeller
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§ Kommunalförbund skiljer sig från den gemensamma nämnden på så sätt att det utgör en egen 
juridisk person som tar över huvudmannaansvaret för verksamheten från respektive 
medlemskommun. 

§ Kommunalförbundet är i princip att betrakta som en specialkommun och kan inte delegera 
uppgifter till personer anställda i respektive kommun utan endast till personer anställda i 
kommunalförbundet. En gemensam nämnd kan delegera beslutanderätt till anställda i samtliga 
i nämnden ingående kommuner.

§ Oavsett vilken samverkansmodell som väljs så är det viktigt att avsätta tid för att säkerställa 
det politiska inflytandet liksom utgångspunkterna för styrning, ledning och insyn. Ägnas tid 
och kraft åt att formulera en tydlig viljeinriktning läggs en bra grund för ett gott och tillitsfullt 
samarbete.

Forts. Skillnader mellan olika samverkansmodeller
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Fördelar/vinster med en organisatorisk samverkan

o Fördelning av material och resurser mellan stationer och 
större geografisk yta utifrån behov

o Ekonomi – en process, ett system
o Personaladministration – en arbetsgivare, större helhet, 

enklare administration, en löneprocess, ett system
o En personalenhet, en rekryteringsprocess – en process
o Ärendehantering, arkivering – en process, ett system
o Handlingsprogram och riskanalys – bättre helhet, en 

process, ett samlat styrdokument
o Gemensamma investeringar och upphandlingsprocesser –

en investeringsplan, en process
o En profil, gemensamma mallar
o Samplanering kring övningar och utbildningar – en 

process
o Specialkompetenser tillgängliga för alla stationer fullt ut
o En gemensam tillhörighet för personalen

Utmaningar att hantera inför en 
organisatorisk samverkan

o Avgränsning av organisationens uppdrag
o Ekonomisk anpassning för att ensa 

ingångsvärdena per kommun inför ett 
samgående i gemensam nämnd eller 
kommunalförbund

o Utformning av medlemsavgift/ 
kostnadsfördelning

o Politisk organisation och inflytande
o Nära dialog och förankring gentemot berörda 

kring syfte och mål med 
organisationsförändringen

o Revirtänkande

Fördelar/vinster samt utmaningar att hantera inför 
organisatorisk samverkan
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§ Klargör vad ni vill åstadkomma tillsammans med er samverkan
– Valet av samverkansmodell bör grunda sig på graden av långsiktighet och omfattningen 

av samverkan.
– Fokusera på vad ni vill åstadkomma med er samverkan och välj sedan samverkansform 

som passar er.
– Forma en gemensam bild av vad räddningstjänsten ska svara upp mot i framtiden utifrån 

samhällsutvecklingen och medborgarperspektivet. 
– Dra nytta av andras erfarenhet av samverkan.
– Organisatorisk samverkan innebär att det politiska inflytandet för den egna verksamheten 

kommer att delas mellan flera kommuner. Grundförutsättningen för samverkan är 
förtroende och tillit mellan parterna. 

– Det är viktigt att de politiska ledningarna har en tydlig vilja att bedriva verksamheten i 
samverkan med andra och att idéen tydliggörs och kommuniceras kring viljeinriktning 
samt ingångsvärden för verksamhetens uppdrag och ekonomi.

Nycklar till framgång vid organisatorisk 
samverkan
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§ Använd handlingsutrymmet
– När samverkansformen är bestämd är det lämpligt att tillsätta en politisk arbetsgrupp som 

diskuterar hur den politiska styrningen i överenskommelse om samverkan ska utformas 
och hur budgeten ska tas fram. I förbundsordningen eller reglementet kan det bl.a. 
skrivas in krav på samspel med annan verksamhet hos huvudmannen, hur budgeten ska 
upprättas, fördelning av platser i nämnd eller direktion, allmänhetens insyn och former 
för uppföljning av verksamheten.

– Vid samverkan är tre områden särskilt viktiga och berör personal, ekonomi och 
lokalisering av verksamheten. Utarbeta tidigt en beskrivning på hur förändringarna för 
personalen ska hanteras och en idé om hur ansvar för verksamheten ska fördelas mellan 
parterna. Frågor kring ekonomi samt hur budget ska tas fram, hur kostnader ska fördelas 
och vilken ingående ambitionsnivå som ska ligga till grund för verksamheten behöver 
hanteras inför ett beslut om organisatorisk samverkan.

Forts. Nycklar till framgång vid organisatorisk 
samverkan
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§ Forma en tydlig projektorganisation
– Skapa ett poliskt beslutsorgan med ett tydligt mandat som kan styra arbetet i önskad 

riktning. Utse ansvariga tjänstemän som ska svara inför den politiska ledningen. Tillsätt 
en projektledare med ett tydligt uppdrag och bestäm hur rapportering av uppdraget ska 
ske. Tillsätt arbetsgrupper för att utreda och genomföra förändringen. Skapa former för 
information och samverkan med arbetstagarnas företrädare.

§ Lägg kraft på att kommunicera i ett tidigt skede
– Koppla kunskap om kommunikationshantering till projektet i ett tidigt skede. Ta fram 

och förankra en kommunikationsplan.

§ Skapa förutsättningar för förtroendevalda och personal att mötas kring det nya
– Var medveten om kulturskillnader och skapa förutsättningar för kulturerna att mötas i det 

gemensamma nya.

Forts. Nycklar till framgång vid organisatorisk 
samverkan
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§ Syftet med en utökad samverkan mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner utgår 
från en vilja att utveckla räddningstjänstorganisationerna på ett sätt som gagnar invånarna i 
kommunerna, ger bättre verkningsgrad på insatta resurser samt bidrar till att lagstiftningens 
intentioner som rör räddningstjänstens uppdrag och roll kan infrias. 

§ Samverkansklimatet mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner är gott och den 
samverkan som skett sedan flera år genom civilrättsliga avtal har gagnat alla tre kommuner. 
Det finns därmed en gynnsam utgångspunkt för att utöka samverkan och att bilda en 
gemensam organisation för räddningstjänsten och dess verksamhet som bedrivs utifrån lagen 
om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

§ Valet av samverkansmodell bör grunda sig på graden av långsiktighet och omfattning av 
samarbetet. En utökad samverkan innebär i regel inga ekonomiska besparingar men frigör 
befintliga resurser som kan omfördelas inom verksamheten för att få bästa möjliga kvaliteter. 
Kommunalförbund är i ett långsiktigt avseende den organisationsform som skapar de 
tydligaste förutsättningarna för en djupare samverkan. En gemensam nämnd är ett alternativ 
om man inte vill skilja samarbetet från den kommunala verksamheten samtidigt som det 
organisatoriskt inte blir en ny juridisk person, med eget ansvar för den ingående 
verksamheten. De samverkande kommunerna uppdrar åt en part att vara värdkommun för den 
gemensamma nämnden vilket ställer krav på tillit mellan de ingående partnerna.

Sammanfattning och rekommendationer
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§ Avtalen mellan Umeå kommun och Vindelns kommun respektive Robertsfors kommun är i 
behov av en revidering då tidigare räddningstjänstlagstiftning ligger till grund för avtalen. 
Därtill är det angeläget att arbetsgivaransvaret klarläggas omfattande anställda inom 
räddningstjänsten i Vindelns och Robertsfors kommuner.

§ För att säkerställa tillgången till räddningstjänst i alla tre kommuner, ge förutsättningar för att 
infria lagstiftarens intentioner, följa med i teknikutvecklingen, möjliggöra för personal inom 
räddningstjänsten att klara att utföra sitt uppdrag och möjliggöra en kostnadseffektiv 
verksamhet föreslås att Umeå, Robertsfors och Vindelns kommun tar initiativ till att fördjupa 
sin samverkan genom att bilda en gemensam nämnd för räddningstjänsten. 

§ En gemensam nämnd är relativt enkel att bilda och ger fördelar då värdkommunens samlade 
stödfunktioner finns att tillgå för nämnden. Med bildande av en gemensam nämnd i ett första 
steg kan det i ett andra steg övervägas om ett kommunalförbund ska bildas för att ge 
långsiktiga förutsättningar för en djupare samverkan och ge möjlighet att för fler kommuner i 
Umeåregionen att bli medlemmar. En gemensam nämnd bidrar till en intressesamordning 
kring räddningstjänsten på ett sätt som nuvarande avtalslösning inte kan infria. Om en ny 
samverkansform inte är aktuell att gå in i är det angeläget att de civilrättsliga avtalen mellan 
Umeå kommun och Robertsfors respektive Vindelns kommuner revideras.

Forts. Sammanfattning och rekommendationer
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Bokslut 
2015

Intäkter Kostnader Budget 
2016

Intäkter Kostnader

Umeå 11 170 57 930 Umeå* 9 230 54 710
Robertsfors 155 5 280 Robertsfors 125 5 347
Vindeln 220 4 665 Vindeln 215 5 247

Bilaga: Ekonomi

Prognos
2016

Intäkter Kostnader

Umeå 9 330 55 400
Robertsfors 128 5 733
Vindeln 217 5 334

* Budgeteringen har förändrats 2016. De interna 
kostnaderna och intäkterna finns inte redovisade i 
budget och utfall, därav skillnaden gentemot 
2015.
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Antal tjänster 
totalt

Varav tjänster som 
ledning/administra
tion (specificera)

Varav tjänster som 
heltidsanställd 
brandman/före-
byggare etc
(specificera)

Varav tjänster som 
deltidsanställd 
brandman 
(specificera)

Umeå 147 7 60 80

Robertsfors 34 0 0 34
Vindeln 27 0 0 27

Bilaga: Antal tjänster
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Bilaga: Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2015
Jämställdhet

Samhällets	
kostnader	för	

Väster-	
bottens	län

Larmbehandlin

gstid	för	

räddningstjäns
t.	Mediantid	i	

minuter.

Responstid	för	

räddningstjäns
t	dvs.	tid	från	
112-samtal	till	

första	resurs	

är	på	plats.	

Mediantid	i	

minuter. Jä
m
fö
rt
	m

	fö
rr
a	
år
et
s	

ra
pp

or
t Andel	(%)	

kvinnor	som	

arbetar	som	

brandpersonal	i	

utryckningstjän

st

Samhällets	

kostnader	för	

olyckor	totalt	per	

invånare	i	kr

Min	-	Max 1,2	-	3,2 7,7	-	31,3 0,0	-	30,8 4	400	-	12	800

Median 1,8 12,1 4,2 7	800

Bjurholm 2,3 15,9 Minskat 30,8 11	400

Dorotea Uppgift	saknas Uppgift	saknas Uppgift	saknas 0,0 9	600

Lycksele 2,0 14,1 Minskat 12,5 Uppgift	saknas

Malå 2,7 29,5 Ökat 4,5 Uppgift	saknas

Nordmaling 1,7 14,2 Oförändrat 7,7 9	900

Norsjö 1,8 21,0 Minskat 15,8 8	400

Robertsfors 2,2 12,2 Minskat 13,9 9	200
Skellefteå 1,6 12,6 Oförändrat 6,4 8	100

Sorsele 2,1 27,6 Ökat 11,4 12	600

Storuman 2,5 22,4 Oförändrat 15,0 10	900

Umeå 1,6 12,0 Ökat 6,9 6	000
Vilhelmina 2,1 15,4 Minskat 21,4 9	100

Vindeln 2,7 22,8 Ökat 10,3 9	000
Vännäs 1,4 12,5 Ökat 0,0 8	400

Åsele 2,1 21,9 Minskat 11,1 11	600

Hjälp	vid	nödläge
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Bilaga: Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2015


