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TEKNISKT SKYDD - Planering och upphandling, en 
handbok 
Svenska Kommunförbundet har under det senaste två åren bedrivit ett pro-
jekt som syftar till att öka säkerheten och minska skadekostnaderna inom 
kommuner och landsting. 

Ambitionen att skydda fastigheter och/eller verksamheter mot brand och 
inbrott har ökat i kommunerna. Det är av stor vikt att den tidiga upptäckten 
verkligen är tidig och att rätt åtgärder sätts in. Detta innebär samtidigt att 
risken för onödiga larm ökar.  

Automatiska larm kostar pengar och besparar kommunerna mycket stora 
pengar varje år. På den negativa sidan finns t ex problemet att ca 97 % av alla 
automatiska brandlarm är felaktigt utlösta. En annan sida är att inbrottslar-
men som med följande väktarutryckning kan ha väldigt skilda kostnadsbil-
der beroende på bolag och ort. Att handla upp ett larm med rätt åtgörare 
kräver kunskaper som kan vara svåra att upprätthålla i en kommun. Boken 
ger bl a synpunkter på hur man kan minimera risker för onödiga larm. 

Boken Tekniskt skydd – Planering och upphandling innehåller en grundlig ge-
nomgång av området tekniskt skydd från översiktlig planering till detaljerat 
utförande. Den anknyter till de tidigare utgivna skrifterna om säkerhet och 
trygghet och kan ses som en fördjupning och komplettering inom området 
tekniskt skydd. Skriften vänder sig till den som har direkt ansvar för plane-
ring och upphandling av tekniska skydd, personal som handhar system och 
andra som har allmänt intresse av området. 
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Boken kan beställas från Trycksaksbeställningen tfn 020-31 32 30, fax 020-31 
32 40 eller via Svenska Kommunförbundets hemsida www.svekom.se. 
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