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Rutin för överfallslarm – bärbart personlarm från Securitas 
 
Miljöförbundet har ett personlarm genom Securitas Sverige AB, Marcus Lundstedt, 
010-4701879. Dessa har jour dygnet runt.  
E-postadress: marcus.lundstedt@securitas.se – personlarm@securitas.se 
 
Vårt Larmnummer är: 552002 – Vår gemsamma kod är: 394521 
 
Tecknades 2021-11-01 och gäller i 36 månader. Förlängs automatiskt med 1 år i sänder. 
Uppsägningstid – 10 månader före avtalsperiodens utgång. 
 

• Enheten står alltid till laddning på expeditionen så inspektör kan hämta den fulladdad. 
 

• När man behöver larma trycker man in den röda knappen till dess att enheten vibrerar. 
Enhetens position visas på en karta hos Larmcentralen. 

 
• Larmcentralen kvitterar mottaget larm med flera korta vibrationer. Därefter hör 

Larmcentralen vad som händer och bedömer hur situationen utvecklas och skickar 
nödvändig hjälp, väktare eller polis.   
  

• Man kan också gå åt sidan och säga ”Larmcentralen hör ni mig” så kan man 
kommunicera med Larmcentralen om man vill förklara att situationen är lugn igen.  

 
• Telefon till Larmcentralen är 010-4706977 
 
• Det finns ingen PÅ/AV knapp på enheten. 

 
 
 
 
 
 
 
Ansvar 
Miljöchefen har yttersta ansvaret för alla på arbetsplatsen. 
Miljöchefen fastställer och beslutar om revidering av rutinen, kontorskoordinator är ansvarig 
för framtagandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Till rutinen bifogas Snabbguide SRT306c Personlarm 
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