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Inrättande av en trygghets- och larmcentral 
(TLC) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en trygghets- och larmcentral som ett 
led i arbetet med ett tryggare Kalmar. Projektet finansieras med 4 000 000 
kronor från försäljningen av Brandvakten 7. 

Bakgrund 
Brandkåren har under år 2017 flyttat till nya lokaler i den nya huvudbrand-
stationen I samband med byggandet erhölls ett bidrag från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap för inrättandet av en räddningscentral. 
Räddningscentralen ska svara för säker verksamhet avseende kommunikation, 
samband samt reservanordningar. Meningen är att det ska gå att bedriva ett 
kvalificerat ledningsarbete under i princip alla förhållanden inklusive vid 
krigstillstånd. Kommunens serverhall som är lokaliserad till brandstationen har 
också fått tillgång till centralens robusthet och reservsystem. 
 
Trygghet och tillgänglighet i kommunen 
Kalmar kommun har som mål att bli Sveriges tryggaste residenskommun. En 
del i detta arbete och i arbetet med att öka tillgängligheten är att samordna larm 
i en trygghets- och larmcentral som är bemannad dygnet runt, året om. På 
nationell nivå föreslås ökad kameraövervakning som ett sätt att förebygga och 
klara upp brott. Det är en fråga som Kalmar kommun drivit på olika sätt. Med 
en TLC så möjliggörs denna funktion. Kommunens ambition är också att 
skapa en funktion som innebär att en enskild person vid behov kan ringa ett 
telefonnummer för ökad trygghet vid hemgång nattetid. Även teknisk 
samordning vid stora evenemang kan kopplas till trygghets- och larmcentralen. 
En samordning av samtliga larm i denna central ökar därmed radikalt 
tryggheten och genom bemanningen dygnet runt förbättras tillgången till 
information och möjligheten att få hjälp och stöd i olika situationer.   
 
Kontaktcenter 
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Sedan ett antal år tillbaka har Kalmar kommun ett kontaktcenter. Det har 
framgångsrikt arbetat med och förbättrat kommunens tillgänglighet, service 
och bemötande när det gäller frågor via telefon och e-post. Kontaktcentret är 
öppet måndag – torsdag från kl. 7.30 – 17.00 (sommartid kl. 7.30 – 16.30) 
och alla fredagar till kl. 16.00. Därefter går det inte att få svar på kommunala 
frågor utan att nå en enskild kommunanställd. Genom ett långtgående 
samarbete mellan kontaktcenter och TLC kan bemanning och ledning 
samordnas på ett effektivt sätt. Det är därmed möjligt att på sikt utvidga 
uppdraget för kommunvägledarna. Det ska dock finnas två funktioner, ett 
kontaktcenter och ett TLC.  
 
Nyttjande av brandkårens lokaler 
Då den nya räddningscentralen (RC) är ett synnerligen kvalificerat bygge 
avseende säkerhet och robusthet så lämpar sig den delen av brandstationen väl 
till att nyttjas maximalt. Detta innebär att en verksamhet här kan bedrivas 
dygnet runt. För räddningstjänsten är den kvalificerade bakre ledningen som 
behövs vid räddningsinsatser en av de självklara verksamheter som skall 
bedrivas i RC. Det gäller även de kommunala krisstaberna. Dock finns i 
kommunen, inklusive de kommunala bolagen, en rad andra verksamheter som 
är synnerligen lämpliga att bedrivas i en kommunal trygghets- och larmcentral. 
Sådana tjänster som idag tillhandahålls av annan verksamhet. Som exempel kan 
nämnas: 
 
- Trygghetslarmmottagning 
- Utkallande av diverse beredskapshavande tjänstemän 
- Mottagning av driftlarm 
- Kontaktcenter 
- Bevakning och mottagning av ensamarbetslarm 
- Service/backup åt krisledningsnämnden 
- Bevakning av kameror för förhindrande av inbrott och skadegörelse 
- Mottagning av 112-larm (medlyssning via SOS-centralen) 
- Mottagning av automatiska brand- och inbrottslarm 
- Radiopassning 
- Trygghetsapp (försök med) 
 
Övrig samverkan 
Det kommer också att bli möjligt för andra kommuner att lägga olika 
funktioner i TLC. Avsikten är även att öka samverkan med länsstyrelsen för att 
möta de behov som uppstår när det civila försvaret nu åter ska byggas upp. 
Genom denna satsning kommer Kalmar kommun att stå väl rustad.  
 
Larmoperatörer  
För att betjäna trygghets- och larmcentralen dygnet runt beräknas behovet på 
sikt att vara sju larmoperatörer. Detta antal medger att en dubbelbemanning av 
centralen kan ske på trafikintensiva timmar av dygnet. På andra tider finns 
enbart en operatör i tjänst dock med ett brandbefäl i nära anslutning till 
centret. Under uppbyggnadsskedet inleds verksamheten med fyra 
larmoperatörer som successivt utökas i takt med att uppdragen kommer och 
därmed även intäkter för utförda uppdrag. En avsiktsförklaring har träffats 
mellan brandkåren och aktuella förvaltningar och bolag om en anslutning till 
kommunens trygghets- och larmcentral.  
 
Ekonomi 
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Personalkostnaderna för de fyra tjänsterna beräknas uppgå till 2 000 000 
kronor årligen. Övriga kostnader beräknas uppgå till 100 000 kronor. 
Personalkostnadernas storlek beror på hur mycket samordning med 
kontaktcenter som kan ske. 
 
Intäkterna för verksamheten bedöms uppgå till 1 500 000 till 2 000 000 kronor 
de inledande åren när verksamheten är i full drift för att sedan öka ytterligare. 
Verksamheten beräknas vara självfinansierande efter tre år. 
 

 2018 2019 2020 
”Uppstartsbidrag” 4 000 000 2 400 000 1 100 000 
Försäljningsintäkter 500 000 1 000 000 1 500 000 
Personalkostnader -2 000 000 -2 200 000 -2 500 000 
Övriga kostnader -100 000 -100 000 -100 000 
Summa 2 400 000 1 100 000 0 
 
 
 
 
 
Gert Friberg Åsa Bejvall 
Räddningschef Controller 
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