
 

 

LAGRÅDET             

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2023-01-19 

Närvarande: Justitierådet Mahmut Baran, f.d. justitierådet            

Mari Andersson och justitierådet Stefan Reimer 

En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten 

Enligt en lagrådsremiss den 22 december 2022 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

1. lag om viktigt meddelande till allmänheten,  

2. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 

krigsfara m.m.,  

3. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,  

4. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),  

5. lag om ändring i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.  
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga         

Maja Måhl, biträdd av rättssakkunnige Filip Lindström. 

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Förslaget till lag om viktigt meddelande till allmänheten 

2 och 3 §§ 

Det föreslås att paragraferna, förutom en gemensam rubrik ”Begäran 

om sändning”, ska ha var sin egen rubrik på en lägre nivå. Enligt 

Lagrådets mening ger den gemensamma rubriken inte mer 

information om paragrafernas innehåll än vad som framgår av 

underrubrikerna. Lagrådet förordar därför att den gemensamma 

rubriken utgår och att underrubrikerna höjs en nivå. 

I 3 § andra stycket anges att ett VMA om flyglarm får sändas utan 

föregående kontakt med samhällets alarmeringstjänst. Lagrådet 

förordar att stycket omformuleras så att det bättre överensstämmer 

med uttrycksanvändningen i övrigt och paragrafens rubrik. Stycket 

kan lämpligen ges följande formulering. 

Ett viktigt meddelande till allmänheten om flyglarm får sändas i 
anläggningar för utomhusvarning utan att en begäran om sändning har 
gjorts hos samhällets alarmeringstjänst. 

4 § 

I paragrafen anges att en förutsättning för att begära sändning av ett 

VMA är att meddelandet skyndsamt behöver nå allmänheten. Av 

remissen framgår att utgångspunkten är att sändningen av VMA ska 

ske inom en mycket kort tidsrymd, oftast inom loppet av några 

minuter. Uttrycket skyndsamt används emellertid inte sällan i 

författningssammanhang även för längre tidsrymder, ibland upp till 

någon eller några veckor. Enligt Lagrådets mening skulle innebörden 

av kraven i 4 § komma till bättre uttryck om skyndsamt byttes ut till 
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omedelbart eller något därmed jämförbart begrepp som genast eller 

omgående. 

7 § 

Enligt paragrafens första mening ska ett viktigt meddelande till 

allmänheten enligt denna lag, om det är möjligt, sändas i ljudradio 

och tv samt till terminalutrustning. Avsikten är att ge uttryck för att 

sändning alltid ska kunna ske i de kanaler som är tillgängliga och 

möjliga att sända i. Att en kanal inte är tillgänglig ska inte hindra att 

meddelandet sänds i andra tillgängliga kanaler. 

Lagrådet anser att det lämpar sig bättre att uttrycket ”om det är 

möjligt” stryks och att det i författningskommentaren utvecklas att 

regleringen inte utgör något hinder mot att sända ett VMA i en 

situation där alla kanaler inte är tillgängliga och möjliga att sända i.  

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 
 

  

 

 

 


