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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på remiss om översyn av VMA-systemet 

Förslag till beslut 
Räddningsnämndens  beslutar 

1. att avge bifogat yttrande till Justitiedepartementet 

Ärendet 
Justitiedepartementet har remitterat promemorian Viktigt meddelande till 
allmänheten – en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1) till Östhammar och Uppsala 
kommuner. Räddningsnämnden har ombetts att svara för båda kommunerna. 

Beredning 

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid brandförsvaret i dialog med 
beredskapssamordnare i Uppsala och Östhammar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-09 
• Bilaga 1, Remissvar över promemorian Viktigt meddelande till allmänheten – 

en översyn av VMA-systemet, daterad 2022-04-09  
• Bilaga 2, promemorian Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av 

VMA-systemet (Ds 2022:1) 

 

Brandförsvaret 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-04-09 RÄN-2022-00039 
  
Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson 
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Postadress: Uppsala kommun, räddningsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Almungevägen 33 i Uppsala, Centralgatan 7 i Tierp, Stångörsgatan 10 i Östhammar 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: raddningsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se, www.tierp.se, www.osthammar.se 

Remissvar över promemorian Viktigt 
meddelande till allmänheten – en översyn av 
VMA-systemet (Ds 2022:1) 
 

Räddningsnämnden, med verksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, 
har tagit del av promemorian och lämnar här sina synpunkter.  

 

Sammanfattning 

Räddningsnämnden ser mycket positivt på att ansvarsfördelningen blir tydligare och 
regleras i författning. Föreslagna förändringar ökar samhällets samlade förmåga att 
varna och informera vid olyckor och andra allvarliga händelser. Däremot önskar 
nämnden att möjligheten för enskilda, framför allt farliga verksamheter enligt LSO 2 
kap 4 §, behåller möjligheten att använda varningssystemet för att utan fördröjning 
varna människor i närområdet vid olyckor som innebär fara för omgivningen. 

 

Kommentarer och förslag 

Kapitel Kommentar 
7.3 En ny lag som reglerar VMA 

Förslaget att myndigheternas behörighet att informera ska regleras i 
författning, och att skyldigheten att sända VMA även fortsättningsvis ska 
regleras i den särskilda lagstiftning som gäller för de aktörer som ansvarar 
för sändning är mycket bra. Ett sådant förtydligande behövs då det idag 
finns missuppfattningar kring vem som ansvarar för information och vad 
den som sänder och förmedlar information har för roll. Förslaget med en 
särskild lag, istället för att VMA-systemet ska regleras genom LSO, är också 
bra då det blir tydligare att systemet kan användas i ett bredare syfte. 
 

Datum: 2022-04-09 Diarienummer: RÄN-2022-00039   

Handläggare: Elisabeth Samuelsson 
 

http://www.uppsala.se/
http://www.tierp.se/
http://www.osthammar.se/
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Det är angeläget att VMA används för varning och information vid olika 
typer av allvarliga händelser, inte bara vid olyckor utan också vid 
exempelvis polisinsatser där människor riskerar att komma till skada. 
Användningen av VMA vid till exempel terrorattentatet på Drottninggatan 
2017 hade troligtvis gjort stor nytta och bidragit till att minska den 
ryktesspridning och missinformation som spreds efter dådet. 
 

8.7 Utvärdering av att olika meddelandetyper tagits bort 
Räddningsnämnden delar helt bedömningen att systemet med en 
varningstyp som finns idag förordas att bli kvar.  
 

8.10  VMA om att faran är över (sid 122)  
I förslaget står att ”Sändning av ett viktigt meddelande till allmänheten om 
att faran är över kan begäras när den händelse som gett upphov till ett 
tidigare meddelande är över och fara inte längre föreligger.”  
Räddningsnämnden föreslår att ordet kan borde byts ut mot ordet bör. 
Detta för att tydliggöra att ett meddelande om faran över borde sändas när 
så är fallet. Om allmänheten uppmanas att vidta åtgärder vid ett VMA så 
borde allmänheten även meddelas när dessa åtgärder inte längre är 
nödvändiga.  
 

9.6  Vilka aktörer ska vara behöriga att begära sändning av VMA   
I promemorian föreslås att endast myndigheter bör vara behöriga att 
begära sändning av viktiga meddelande till allmänheten enligt den 
föreslagna lagstiftningen.  
 
Räddningsnämnden delar bedömningen att behörigheten bör bli mer 
restriktiv än den är idag, men att det vore ett risktagande att endast 
myndigheter ska vara behöriga. Till exempel tycker nämnden att 
kommunala VA-bolag ska var behöriga att begära ett VMA vid otjänligt 
dricksvatten, att farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4 § ska kunna göra 
det vid olyckor som innebär akut fara för människor i närheten. Nämnden 
föreslår att kommunerna alternativt länsstyrelserna i samråd med 
kommunerna, får möjlighet avgöra vilka enskilda aktörer inom sitt 
geografiska områdesansvar som får den behörigheten. Nämndens 
bedömning är att fördelarna med tidsvinster väl överväger nackdelarna. 
 

11.7 Utomhusvarningssystemets utveckling 
Nämnden delar utredningens uppfattning om att det finns ett stort behov 
av att klargöra vilka bedömningsgrunder som ska avgöra var 
varningsanordningar ska placeras, på vilket underlag det ska ske och vem 
som ska besluta om det. Uppsala och Östhammar är växande kommuner 
med stor nybyggnation.  
Det är angeläget att frågeställningen fångas i någon annan utredning eller 
genom ett uppdrag till MSB. 
 

18.4.1 Utbildning och information till behöriga myndigheter och aktörer 
inom systemet 
Nämnden föreslår att det ska ingå i MSB:s uppdrag att utbilda de personer 
inom kommunerna som arbetar med underhåll av larmanordningarna. 
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 Om utredningens förslag antas bör MSB eller annan aktör ges i uppdrag att 

regelbundet genomföra uppföljningar av systemet i syfte att säkerställa att 
systemet används som det är avsett och att den nya författningen 
uppfyller sitt syfte.  
 

 

 

Räddningsnämnden 

 

 

Patrik Kjellin Rosalind Göthberg 
Ordförande Sekreterare 
 

 

 

 

 



Från: Nordendag My för Kommunledningskontoret (KLK) 
Skickat: den 11 mars 2022 08:01 
Till: BRF Brandförsvaret 
Ämne: VB: Remiss av Ds 2022:1 Viktig meddelande till allmänheten - en översyn 

av VMA-systemet - Svar senast 3/6-2022 
Bifogade filer: Remissmissiv.pdf 
 
Hej, 
 
Enligt handläggare på säkerhet och beredskap hos oss så ska den här remissen överlämnas till er för 
hantering. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
MY NORDENDAG 
Registrator, kommunstyrelsen 

______________________________________________ 
Kommunledningskontoret, Avdelningen för kansli 
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon direkt: 018-727 10 91 
E-post: my.nordendag@uppsala.se 
 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. 
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter. 

 

Från: Helen Goliats <helen.goliats@regeringskansliet.se> För JU L4 
Skickat: den 3 mars 2022 09:02 
Till: kommunen@boden.se; kommun@borlange.se; kommun@degerfors.se; 
domstolsverket@dom.se; registrator@ehalsomyndigheten.se; finansinspektionen@fi.se; 
info@folkhalsomyndigheten.se; registrator <registrator@fmv.se>; exp-hkv <exp-hkv@mil.se>; 
huvudkontoret <huvudkontoret@forsakringskassan.se>; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommunstyrelsen@halmstad.se; 
kontaktcenter@helsingborg.se; registrator@jk.se; karlstadskommun@karlstad.se; 
kommun@kiruna.se; hk@kriminalvarden.se; registrator@kustbevakningen.se; 
kommun@linkoping.se; livsmedelsverket@slv.se; lfv@lfv.se; lulea.kommun@lulea.se; 
kommun@lycksele.se; registrator@lakemedelsverket.se; halland@lansstyrelsen.se; 
kalmar@lansstyrelsen.se; norrbotten@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se; 
stockholm@lansstyrelsen.se; sodermanland@lansstyrelsen.se; uppsala@lansstyrelsen.se; 
vastmanland@lansstyrelsen.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se; orebro@lansstyrelsen.se; 
ostergotland@lansstyrelsen.se; kommunstyrelsen@malmo.se; 
registraturenheten@migrationsverket.se; registrator@mprt.se; registrator <registrator@msb.se>; 
norrkoping.kommun@norrkoping.se; kommun@nykoping.se; kommunen@oskarshamn.se; 
registrator.kansli@polisen.se; pts@pts.se; regiongotland@gotland.se; regionen@regionhalland.se; 
region@regionjh.se; registrator@regionkalmar.se; registrator.rlk@regionstockholm.se; 
region.uppsala@regionuppsala.se; region.vasternorrland@rvn.se; region@regionvastmanland.se; 
justitieombudsmannen@jo.se; sjofartsverket@sjofartsverket.se; registrator@skatteverket.se; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; sollentuna.kommun@sollentuna.se; 
registrator@energimyndigheten.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; registrator@ssm.se; 
smhi@smhi.se; sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se; kommun@sater.se; 
sodertalje.kommun@sodertalje.se; kommun@tomelilla.se; registrator@foi.se; 
trafikverket@trafikverket.se; kontakt@transportstyrelsen.se; tullverket@tullverket.se; 
Kommunledningskontoret (KLK) <Kommunledningskontoret@uppsala.se>; ks@varberg.se; 
kommun@vimmerby.se; kommunstyrelsen@vasteras.se; post@vgregion.se; 

mailto:my.nordendag@uppsala.se
https://www.uppsala.se/gdpr


registrator@aklagare.se; Kommun@orebro.se; kommunledning@ornskoldsvik.se; 
kundcenter@ostersund.se; kommunen@osthammar.se; registrator@svk.se; kundservice@apl.se; 
linda.palmgren@bauermedia.se; foretagkundservice@fortum.com; foretagskundservice@tre.se; 
registrator@mpf.se; info@lkab.com; leagel@nentgroup.com; ulrika.jensen@tv4.se; 
webb@sosalarm.se; info.ringhals@vattenfall.com; studsvik@studsvik.com; registrator@skr.se; 
lyssnarservice@sverigesradio.se; kontakt@svt.se; kontakt@ur.se; 
receptionen.lindhagen@teracom.se; kundservice@vattenfall.com; mobilftg@telenor.se; 
peter.holm@teliacompany.com; katarina.areskoug@tele2.com; susanne.engstrom@boliden.com; 
richard.mazeret@nrj.se 
Kopia: betankande@elanders.com 
Ämne: Remiss av Ds 2022:1 Viktig meddelande till allmänheten - en översyn av VMA-systemet - Svar 
senast 3/6-2022 
 
 
 
 

Länk till Ds 2022:1: Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet - 
Regeringen.se 
 
 
 

Remittering av promemorian Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av 

VMA-systemet (Ds 2022:1) 

Remissinstanser 

Affärsverket svenska kraftnät 

Apotek Produktion & Laboratorier AB 

Bauer Media AB 

Bodens kommun 

Borlänge kommun  

Boliden AB 

Degerfors kommun 

Domstolsverket 

E-hälsomyndigheten 

Finansinspektionen 

Folkhälsomyndigheten 

Fortum Sverige AB 

Försvarets materielverk 

Försvarsmakten 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/02/ds-20221/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/02/ds-20221/


Försäkringskassan 

Gotlands kommun 

Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Helsingborgs kommun 

Hi3G Access AB 

Justitiekanslern 

Karlstads kommun 

Kiruna kommun 

Kriminalvården 

Kustbevakningen 

Linköpings kommun 

Livsmedelsverket 

LKAB 

Luftfartsverket 

Luleå kommun 

Lycksele kommun 

Läkemedelsverket 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Malmö kommun 

Migrationsverket 



Myndigheten för press, radio och tv 

Myndigheten för psykologiskt försvar 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Nordic Entertainment Group Sweden AB 

Norrköpings kommun  

Nyköpings kommun  

NRJ Sweden AB 

Oskarshamns kommun 

Polismyndigheten 

Post- och telestyrelsen 

Region Halland 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Kalmar län 

Region Stockholm 

Region Uppsala  

Region Västmanland 

Region Västernorrland 

Riksdagens ombudsmän 

Ringhals AB 

Sjöfartsverket 

Skatteverket 

Socialstyrelsen 

Sollentuna kommun 

SOS Alarm Sverige AB 

Statens energimyndighet 

Stockholms kommun 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Studsvik Scandpower AB 

Sveriges Kommuner och Regioner  

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  

Sveriges Radio AB 



Sveriges Television AB  

Sveriges Utbildningsradio AB 

Säkerhetspolisen 

Säters kommun 

Södertälje kommun  

Telenor Sverige AB 

Tele2 AB 

Telia Company AB 

Teracom Group AB 

Tomelilla kommun 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Trafikverket  

Transportstyrelsen 

Tullverket 

TV4 AB 

Uppsala kommun 

Varbergs kommun 

Vattenfall AB 

Vimmerby kommun 

Västerås kommun 

Västra Götalandsregionen 

Åklagarmyndigheten 

Örebro kommun 

Örnsköldsviks kommun  

Östersunds kommun  

Östhammars kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 3 juni 2022. Svaren 

bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2022/00440 och remissinstansens 

namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

mailto:ju.L4@regeringskansliet.se


Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), 

den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) 

om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet 

på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 

promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta 

inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar 

givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör 

dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 

myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av promemorian via ett 

beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara 

på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Ida Wettervik 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 
 
 

http://www.regeringen.se/
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2freg%2dintern.store.elanders.com%2f&umid=16AFB2B8-D94B-D105-A752-8D4057D9F562&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-494e7fcabb6edd72efdff6850541d1a22a144051
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
http://www.regeringen.se/
mailto:betankande@elanders.com
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