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Servicemeddelande, 
Myndighetsmeddelande och VMA 

 
Servicemeddelanden 
 
Är den lägsta nivån för att nå ut med viktig information till kommuninvånare via radio. Vem 

som helst kan ringa in ett servicemeddelande till Sveriges radios lokala P4-kanal.  

Meddelandet sänds i regelbundna trafik- och servicesändningar, men kan också sändas direkt 

om det upplevs som viktigt. Exempel trafikstörningar, vattenavstängning m.m. 

 

Vem kan begära ett servicemeddelande? 

Kommuner, myndigheter, företag med flera. Allmänheten, vem som helst, kan också ringa in 

och tipsa omstörningar men gör detta på ett annat nummer och SR bedömer vikten av 

informationen. 

Hur gör jag? 

Ring 036-100 100 eller skicka e-post via OJJE-adressen: 

KOMM0680010301010500@OJJE.SR.SE (denna adress prioriterar SR pga att de ser att den är 

från oss). 

 

Reservadress trafik.jkpg@sverigesradio.se (dagtid 05.30-18.00) övrig tid skickas e-post till: 

trafik@sverigesradio.se  

 

Vad vill SR Jönköpings trafik- och serviceredaktion veta? 

Vad har hänt? 

Var? 

Händelsens/skadans omfattning 

Hur många berörs? 

Hur länge beräknas händelsen pågå? 

Vilka åtgärder vidtas? 

Uppgiftslämnarens namn 

Hur når radion dig? 

Någon annan radion bör kontakta? 
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Myndighetsmeddelande 
 
Myndighetsmeddelande sänds när normal verksamhet i viktiga samhällsfunktioner inte längre 

kan bedrivas. Exempel snöstorm, stängda skolor, inställda skolskjutsar, otjänligt dricksvatten, 

störningar i vatten- och elförsörjning, växelproblem på sjukhus m.m. Funktioner som inte 

bedöms som livsfarliga i ett kort perspektiv. Sänds endast i Sveriges radios lokala P4-kanal. 

Radion avgör själva när de kan sända meddelandet.  

 

Vem kan begära ett myndighetsmeddelande? 

Räddningstjänsten, behöriga chefer på kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter. 

 

Hur gör jag? 

1. Räddningsledaren/chef på annan förvaltning tar kontakt med Räddningstjänstens IB (Inre 

Befäl) alternativt RCB (Räddningschef i beredskap). 

2. IB/RCB ska sedan informera berörd Brandingenjör i beredskap. 

3. I samverkan formuleras ett meddelande (se nedan) och man kommer överens om vem som 

kontaktar Sveriges radios lokalredaktion. 

 

 Sveriges radios lokala P4-station nås på telefon 036-100 100, alternativt används en 

OJJE e-postadress. (När den lokala redaktionen är obemannad svarar 

sändningsledningen i Stockholm). OJJE-adress/mailsträng för inre befäl: 

KOMM0680010301010500@OJJE.SR.SE 

 

4. Se ”Lokala tillägg – information och kommunikation” (beroende på berörd kommun). 

 

Hur formuleras meddelandet? 

 Vad har hänt eller vad kan hända? 

 Akuta problem 

 Hur påverkas allmänheten? 

 Anvisningar om vad allmänheten bör göra 

 Vem är avsändare? 
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VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) 
 

VMA finns i två nivåer: 
 
A. Informationsmeddelande 

Ska sändas snarast, men utan krav på omedelbarhet. Informationen kan sändas i programpauser 

eller liknande. Meddelandet ska upprepas inom 10-15 minuter.  Ex: omfattande akut händelse 

som förgiftning av dricksvatten, el- eller teleavbrott… 

B. Varningsmeddelande 

Ska sändas omedelbart vid risk för skada på liv, hälsa, egendom och miljö eller vid risk för 

spridning av en allvarlig smittsam sjukdom. Meddelandet ska sedan upprepas inom 5 minuter. 

Ex. giftig brandrök, utsläpp av kemikalier, explosionsrisk… 

Varningsmeddelande kan kompletteras med utomhussignal/utomhusvarning 

 

Vem kan begära ett VMA? 
 

Informationsmeddelande Varningsmeddelande 
De som får begära varningsmeddelande Räddningschef/räddningsledare 

Regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten 

TiB-myndigheter Polismyndighet 

Kommuner och landsting Smittskyddsläkare 

Svenska Kraftnät och eldistributörer Anläggning med farlig verksamhet 

Teleoperatörer SOS Alarm 

Hur gör jag? 

1. Räddningsledaren/chef på annan förvaltning kontaktaktar SOS lokalt 036-14 57 83 

alternativt Inre Befäl 036-10 56 72.  

2. SOS-operatör kontaktar direkt en VMA-operatör i Stockholm och ett flerpartsamtal* inleds 

där meddelandet formuleras. SOS-operatören dokumenterar i Zenit. 
   *Räddningsledare, Inre Befäl, SOS, räddningsåtgörare, VMA-operatör 

3. Tala om vilken nivå du vill ha på meddelandet: Information eller Varning  

4. Besluta om utomhussignalen ska sändas. 

5. Besluta om VMA-sändningen ska kompletteras med talmeddelande till fasta telefoner inom 

det berörda området. 

6. VMA-operatören meddelar sändningsledningen för Sveriges Radio i Stockholm att ett VMA 

är på väg.  

7. VMA-operatören hämtar information till 113 13. 

8. Se ”Lokala tillägg – information och kommunikation” (beroende på berörd kommun). 

  



 

VMA-meddelandets innehåll? 

Meddelandet bör innehålla kort och saklig information om: 

 

 Plats/Vem (Var det inträffat och ev. vem meddelandet riktar sig till) 

 Händelse (Vad som inträffat och utgör hot mot liv, hälsa eller miljö) 

 Risk (Konsekvenserna av det inträffade) 

 Uppmaning (förhållningsorder till allmänheten) 

 På begäran av (vem står bakom meddelandet) 

Punkterna är bra att ha som mall. Exempel på meddelande: 

 

”De boende i området Huskvarna centrum uppmanas att gå inomhus, stänga fönster, dörrar 

och ventilation. Gas som läckt ut i samband med en trafikolycka kan orsaka skador vid 

inandning. För mer information lyssna på Sveriges radio P4. 

På begäran av Räddningstjänsten Jönköpings kommun” 

 

Ytterligare spridning av informationen 

 Ring till Sveriges Radio Jönköpings trafik- och serviceredaktion, tfn 100 100 kl.05:30-

18:00 vardagar och meddela att ett VMA kommer att sändas. Övriga tider kontaktas 

nyhetschef eller programchef. Om händelsen innebär trafikstörningar kan istället 

trafikredaktionen kontaktas. 

 Säkerställ att informationen går till 113 13 genom att prata med VMA-operatören om 

detta. 

 I det här läget är det också viktigt med ett pressmeddelande till riksmedia med mer 

utförlig information om vad det är som hänt och med samma uppmaning till 

medborgarna som fanns med i varnings- eller informationsmeddelandet. 

 Skicka ovanstående meddelande även till www.krisinformation.se via adressen 

redaktionen@krisinformation.se 

 Se till att F-samverkan informeras via TiB-funktionerna. 

 

För lokal anpassning se avsnittet ”Lokala tillägg – information och kommunikation”. 

 

Tänk på!  

Kontrollera meddelandet med räddningsledaren innan det skickas. 

Behövs mer resurser för information och kommunikation?  
Kalla i så fall in personal. 
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När faran är över 

 Meddela SOS-operatören att faran är över.  

 

 SOS-operatören kontaktar VMA-operatören/sändningsledningen för att förklara faran 

över och återkalla VMA.  

 

 Glöm inte att lämna samma information på andra ställen där viktigt meddelande 

kommunicerats! 

  



Lokala tillägg – information och kommunikation 

Jönköpings kommun 

 Kontakta en informatör som kan lägga ut informationen på www.jonkoping.se.  

1. Räddningstjänstens informatör 036-10 39 29 

2. Stadskontorets kommunikationschef 036-10 57 34.  

 Lägg meddelandet på kommunens Facebooksida genom funktionen ”Använd Facebook 

som Jönköpings kommun” enligt manualen som finns i pärmen hos inre befäl (IB). Om 

Kontaktcenter är öppet går det bra att be dem om hjälp med detta. Ring i så fall 

akutnumret 036-10 27 70. 

 Meddela Kontaktcenter om händelsen 036-10 27 70 

 

Kom ihåg att när man lägger ut något på Facebook måste det finnas beredskap för att besvara 

frågor som uppkommer där! 

 

 Aktivering av utomhussignal 

Instruktion för aktivering av utomhussignal sitter på VMA-nyckeln som hänger inlåst i 

kassaskåpet i akvariet. 

 

Habo kommun 

Kontakta en webbredaktör som kan lägga ut informationen på www.habokommun.se. 

Kontakta i nedanstående ordning: 

 
1. Frida Wahlund-Kommunsekreterare tel.036-442 8159 frida.wahlund@habokommun.se 

2. Anette Nyström-Assistent tel. 036-442 8156 anette.nystrom@habokommun.se 

3. Marie Skarp-Handläggare BUN tel. 036-442 8070 marie.skarp@habokommun.se 

4. Pia Lindberg-Handläggare Fritid/kultur tel. 036-442 8116 pia.lindberg@habokommun.se  

5. Thomas Andersson-Stf Räddningschef tel. 036-442 8298  thomas.andersson@habokommun.se 

 
Mullsjö kommun 

 Kontakta informatören i Mullsjö kommun som eventuellt kan lägga ut informationen på 

www.mullsjo.se, tel. 0392-14000, alternativt informationsansvarig@mullsjo.se 

 Om inte informatören för Mullsjö kommun är på plats:  

Lägg meddelandet på Mullsjö kommuns Facebooksida. Instruktion ”Meddelande på 

Facebook” finns i pärmen hos inre befäl (IB).  

 

Informatören har ansvaret för kommunens hemsida och Facebooksida. Kom dock ihåg att när 

man lägger ut något på Facebook måste det finnas beredskap för att besvara frågor som 

uppkommer där! 
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Vaggeryds kommun 

 Kontakta kommunens kommunikatör för att om möjligt få ut information på 

www.vaggeryd.se samt på sociala medier. Kommunikatören har ansvaret för 

kommunens hemsida. 

 
Simon Hjälmarö 

070-2271837, hem 0702-259988 

simon.hjalmaro@vaggeryd.se 

 

Nässjö kommun (Höglandets räddningstjänstförbund) 

 Alla meddelanden, oavsett dignitet, som gäller Nässjö kommun ska meddelas 

kommunikationsverksamheten via infogruppen@nassjo.se för utlägg på Facebook, 

Twitter och nassjo.se 

 VMA/informationsmeddelande som beslutas av Nässjö kommun kanaliseras alltid till 

sändningsledning via IB. 

 

 
Vetlanda kommun (Höglandets räddningstjänstförbund) 

 Alla meddelanden, oavsett dignitet, som gäller Vetlanda kommun ska meddelas 

kommunikationsavdelningen via kommunikation@vetlanda.se för utlägg på Facebook, 

Twitter och vetlanda.se 

 VMA/informationsmeddelande som beslutas av Vetlanda kommun kanaliseras alltid till 

sändningsledning via IB. 

 

 

Sävsjö kommun 

 Rutin för Sävsjö 
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