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Justitiedepartementet 

 

  

 

 

 

 

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. 
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SOS Alarms remissvar angående promemorian 
Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och 
förtydligande av MSB:s uppdrag   
 

SOS Alarm ser positivt på promemorian och står bakom de generella slutsatserna.  

 

SOS Alarm har via Alarmeringsavtalet med staten, ålagts ett särskilt ansvar för 

beredskap vid olyckor, kriser och höjdberedskap kopplat till samhällets 

alarmeringstjänst. Exemplet med Polismyndighetens behov av 

informationsdelning med SOS Alarm är belysande, men motsvarande behov av 

informationsdelning för SOS Alarm mot andra myndigheter och samhällsviktiga 

aktörer kan betraktas som generiskt. 

 

Utifrån förslaget förutsätter vi att SOS Alarm ska tillhöra den utökade 

användarkretsen och därmed erbjudas möjlighet att anslutas till SGSI. Med 

beaktande av ovan tycker SOS Alarm att förslaget till ändrad 

myndighetsinstruktion för MSB är bra och tillstyrker förslaget. Eventuella 

kostnader för SOS Alarm gällande anslutning och användning av SGSI bör 

regleras via Alarmeringsavtalet. 
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