19-11-22

Kulturdepartementet

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion sedan mer än 45 år och larmar
dygnet runt ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. SOS Alarm
ägs till hälften av svenska staten och till hälften av Sveriges kommuner och
landsting, SKL. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för
nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och har även en central
roll i samhällets krisberedskap. SOS Alarm har också via avtal med
kommuner och landsting ansvar för att prioritera, larma och dirigera
kommunal räddningstjänst och ambulans. När det gäller
krisberedskapsuppdragen så har SOS Alarm och länsstyrelserna och
övriga statliga TiB-myndigheter en omfattande samverkan som även den
regleras via avtal.
SOS Alarm har en viktig roll för att hålla ihop helheten för samhällets
alarmeringstjänst. Genom nödnumret 112 kan den enskilde som behöver akut
hjälp via ett samtal nå samhällets samlade hjälpresurser. Detta är en viktig och
grundläggande princip som regering och riksdag vill slå vakt om.
--------------------------------------------------------------------------------------------------SOS Alarms remissvar angående SOU 2019:39 ”En moderniserad
radio- och tv-lag”
Vad gäller förslaget i 10.2.5 så anser SOS Alarm att förslaget i grunden är bra; att
meddelanden av vikt för allmänheten ska tillgängliggöras för personer med
funktionsnedsättning. Dock är det oklart vad som innefattas i sentensen ”när så är
möjligt”. Detta måste tydliggöras för att undvika en bedömning i varje enskilt fall
om vad som är möjligt. Det gäller särskilt då VMA (Viktigt Meddelande till
Allmänheten) utfärdas eftersom meddelandet antas vara brådskande och kan
påverka liv och hälsa.
SOS Alarm arbetar i enlighet med vår vision ”Ett tryggare Sverige för alla” vilket
självklart innefattar funktionshindrade som är en utsatt grupp. Det torde vara
självklart att t ex synskadade och döva behandlas likvärdigt som hörande och ges
samma möjlighet som alla andra att ta del av VMA och andra meddelanden av
vikt för allmänheten, t ex via uppläst textremsa av VMA-meddelande som rullar
överst i TV-rutan, eller genom meddelande via teckenspråkstolkning. Ett VMAmeddelande innehåller dessutom alltid uppmaningen om att ”lyssna på P4 för mer
information”, något som inte är möjligt för funktionsnedsatta döva. Här bör man
vidare klargöra hur sådan fortsatt information kan delges till denna grupp från
myndigheter.
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I övrigt har SOS Alarm inga synpunkter.
Med vänlig hälsning
SOS Alarm Sverige AB
Rickard Gustafson
Chefsjurist
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