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Sveriges Radio AB:s remissyttrande över departementspromemorian 

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)  

Sveriges Radio lämnar in synpunkter på promemorian med tanke på dess 

koppling till frågor om viktigt meddelande till allmänheten (VMA).  

Sveriges Radio ser positivt på ett förbättrat system med utökad funktionalitet som 

uppföljare till Rakelsystemet då detta även kommer förbättra den kommunikation 

som krävs för att säkerställa en önskad nivå av tillgänglighet och robusthet i 

VMA kedjan. Med VMA-kedjan avser vi hela processen från den som begär 

VMA (oftast räddningsledare), via SOSalarm som vidareförmedlar kontakten till 

Sveriges Radio som utformar meddelandet. Enligt överenskommelsen om VMA-

systemet mellan MSB, SR, SVT och UR är det Sveriges Radio som formulerar 

budskapet, i enlighet med programbolagens ansvar för sina sändningar och 

reglerna för ansvarig utgivare. Sveriges Radio sänder i FM-radio till de egna 

lyssnarna och den privata lokalradions lyssnare samt distribuerar omedelbart 

meddelandet till SVT, TV4 med flera tv-bolag samt till SOS Alarm för att 

meddelandet ska kunna skickas som talande text till fasta telefoner och som sms. 

Sveriges Radio tillhandahåller också meddelandet i ett öppet API så att det är fritt 

för alla organisationer att publicera meddelandet på sina olika digitala 

plattformar. Allt detta tillsammans utgör en garanti för förtroendet för VMA-

systemet. Sveriges Radio P4, som är en beredskapskanal, fortsätter dessutom att 

informera om händelsen under hela skeendet.  

 

En ny infrastruktur för bättre räckvidd och ny funktionalitet som tex 

bredbandsfunktioner och kartmöjligheter för den som begär VMA, hjälper även 

Sveriges Radio att ytterligare förbättra och förfina informationen till allmänheten. 

Ytterligare ett argument för en infrastrukturell investering i utökat antal master i 

glesbygd är att masten kan samnyttjas för både Rakelersättaren och FM-sändare, 

vid behov för att ytterligare säkerställa information till allmänheten.  

 

Ett utbyggt bredband i glesbygden ger också allmänheten möjlighet att ta del av 

www.sverigesradio.se samt kommunens, länsstyrelsens och andra instansers 

information inom krisberedskap och under akuta händelser.  

 

http://www.sverigesradio.se/
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Sveriges Radio är eniga med SKL att flera användare måste erbjudas möjligheten 

att ansluta sig till systemet – detta både för att säkerställa information från de 

aktörerna samt dela finansieringen mellan flera organisationer.  

 

Vi är av meningen att inomhustäckningen måste förbättras och att det ska vara 

operatörens ansvar – inte fastighetsägarens. Sveriges Radio har flera publika ytor 

som tex Berwaldhallen och det ska inte vara en enskild fastighetsägares 

finansiella ställning som avgör om räddningspersonal ska ha säker och tillgänglig 

kommunikation under sitt arbete i lokalen. 

 

Sveriges Radio delar utredningens uppfattning att lösningen kan utvecklas 

etappvis med löpande utvärdering och beslut. Vi är naturligtvis gärna behjälpliga 

med kompetens inom ljudöverföring och vilken information Sveriges Radio, i sin 

beredskapsroll, behöver för att kunna informera allmänheten på ett bra sätt. 

 

 

 

 
 

 

 

Cilla Benkö 

verkställande direktör 

 

 


