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Året i korthet

Detta är Larmtjänst AB
Larmtjänst AB är ett helägt dotterbolag till Försäkringsförbundets Service AB (FSAB) och en del av Svensk Försäkring i samverkan 
(SFIS). I SFIS ingår Sveriges Försäkringsförbund, Trafikförsäkringsföreningen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, 
samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är det ca 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäk-
ringsbransch. 

Larmtjänst AB har som huvuduppgift att på uppdrag av skadeförsäkringsbolagen återfinna stulen försäkrad egendom, föra ut infor-
mation om försäkringsrelaterad brottslighet via hemsida och extranät samt skapa och upprätthålla goda kontakter för försäkrings-
branschen med myndigheter och andra organisationer, både nationellt och internationellt samt skapa goda utredarkontakter för 
försäkringsbolagen internationellt. Verksamheten finansieras via kundavtal med försäkringsbolagen. 

 

Suppleanter
Klas Beskow   Folksam
Göran Kellner   If Skadeförsäkringar
t o m november 2009
Christer Berglund  If Skadeförsäkring
fr o m december 2009
Gertrud Lehmann   Länsförsäkringar
Conny Landström  Moderna Försäkringar 
Håkan Larsson  Trygg-Hansa

Verkställande direktör 
Leif Björklund

Styrelsen

Ordinarie ledamöter
Anders Beskow    Försäkringsförbundet 
Ordförande t o m sep 2009
Mats Galvenius   Försäkringsförbundet
Ordförande fr o m oktober 2009
Claes Caroli    Trygg-Hansa
t o m november 2009
Merith Wilhelmsson   Trygg-Hansa
fr o m december 2009
Christer Liljenberg   If Skadeförsäkringar
t o m november 2009
Göran Kellner    if Skadeförsäkring
fr o m december 2009
Jonas Roberts     Moderna Försäkringar
Rolf Sjöberg    Länsförsäkringar
Ann-Kristin Vuopio Mogestedt   Folksam
Leif Björklund    Larmtjänst

Nya förutsättningar för verksamheten
Under verksamhetsåret har vi fokuserat på att forma våra tjänster utifrån nya förutsättningar.
I juli 2009 beslutade Larmtjänsts styrelse om en omstrukturering av bolagets verksamhet. Omstruktureringen syftade till att öka 
kundnyttan av bolagets tjänster och medförde en tydligare fokusering av verksamheten samt en nerdragning av budgeten med 30 %. 
För att leva upp till de nya förutsättningarna genomfördes ett omfattande omställningsprogram under 2009 där tjänsteutbudet har 
stämts av mot kundernas önskemål, de interna arbetsmetoderna har effektiviserats samt bolagets bemanning och övriga resurser 
har anpassats till de nya budgetförutsättningarna. Samtidigt har en ny finansieringsmodell introducerats baserad på nya kundavtal 
med mer transparens vad avser levererade tjänster och ersättningar.   

Stabiliseringen 
Verksamhetsåret 2009 har således karaktäriserats av ett omställningsarbete för att anpassa och rationalisera verksamheten för att 
möta de nya kraven. Detta omställningsarbete kommer i huvudsak att avslutas under första halvan av 2010, varefter verksamheten 
förväntas kunna stabiliseras. Arbetet med att anpassa tjänsteutbudet kommer dock att fortgå under hela året. Även bemanningslä-
get har stabiliserats och bolaget kommer att behöva rekrytera två nya medarbetare under 2010.
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Nya verksamhetsförutsättningar
Mot slutet av 2008 och början av 2009 gjordes en om-
fattande genomlysning av verksamheten och kundbe-
hoven. 

Arbetet skedde i nära samarbete med Larmtjänsts kunder 
och under våren 2009 framlades ett förslag till en tydli-
gare och mer transparent verksamhet för styrelsen. Larm-
tjänsts styrelse beslutade i enlighet med förslaget om en 
omstrukturering av bolagets verksamhet. Resultatet blev 
en tydligare anpassning av verksamheten till kundernas 
behov och en neddragning av budget med ca 30%. För att 
möta kundernas behov har vi genomfört ett stort omställ-
ningsprogram under 2009 där våra arbetsmetoder effek-
tiviserats samt bolagets bemanning och andra resurser 
anpassats till den nya budgeten. Den nya organisationen 
gäller från ingången av verksamhetsåret 2010.

Verksamheten
Larmtjänsts framtida verksamhet ska bestå av fyra områ-
den:
• Återfinna stulet försäkrat gods
• Föra ut viktig information om försäkringsrelaterad  
 brottslighet via hemsida och extranät
• Utgöra försäkringsbranschens kontaktorgan   
 mot myndigheter och andra branschorgan,  
 nationellt och internationellt
• Skapa utlandsutredarkontakter för försäkrings- 
 bolagen

Min åsikt är att vi har den kompetens som behövs för att 
möta kundernas önskemål, men det krävs också att vi hela 
tiden utvecklar vår verksamhet och finner nya vägar att 
lösa uppgifterna. 
 Den nya organisationen innebär att vi i samråd med 
kunderna har gjort några medvetna avgränsningar. Störs-
ta förändringen på detta område är att vi för tillfället inte 
har möjlighet att genomföra utbildningar vid polishög-
skolorna och för försäkringsbranschen. Detta hoppas vi 
dock kunna ändra på inom den närmaste tiden. En dialog 
har inletts med polishögskolorna om att genomföra ut-
bildningen mer effektivt. Men den nya organisationen 
innebär också nya möjligheter. Flera nya aktiviteter har 
startats efter samråd med försäkringsbolagen exempelvis 
för att samla in och förmedla information som kunderna 
behöver i sin utredarverksamhet. Detta kan i stor utsträck-
ning ersätta tidigare genomförda utbildningar för bran-
schen. Ett mycket positivt resultat av årets arbete är också 
att vi lyckats hitta ett arbetssätt som innebär tätare och 
bredare kundkontakter för att löpande kunna stämma av 
dessa olika aktiviteter. 

Nya kundavtal och ny finansieringsmodell
Efter styrelsens beslut har nya avtal slutits med våra kun-
der. Nio försäkringsbolag har hittills tecknat avtal med 
Larmtjänst.  Då kundernas verksamheter är något skif-
tande och därför kräver något olika former av tjänster, 
har vi i dessa avtal tagit till vara kundens individuella öns-
kemål så långt det varit möjligt. Avtalen har slutits med 
en bindningstid om tre år, vilket ger Larmtjänst en stabil 
grund att stå på och borgar för en kontinuitet av verksam-
heten. Vidare har en ny finansieringsmodell tagits fram för 
fördelningen av Larmtjänsts kostnader mellan kunderna. 
Finansieringen baseras numera på nyckeltal utifrån mark-
nadsandelar avseende separat båtförsäkring och motor-
fordonsförsäkring, delkasko. 
En viktig parameter har varit transparens i tjänsteutbudet 
och finansieringen. Vi har i samråd med kunderna valt att 
ha gemensamma kunduppföljningar av verksamheten där 
vi också är överens om vad som ska redovisas och följas 
upp. Detta underlättar både administrationen och förenk-
lar möjligheterna till nya kundbeställningar. 

Teknikutveckling och nya arbetsmetoder
Från och med 2010 kommer Larmtjänst att ha åtta medar-
betare mot tidigare tolv. Som nämnts ovan måste vi därför 
finna nya vägar att lösa uppgifterna. Ett sätt att klara kra-
ven är att bättre utnyttja modern kommunikationsteknik. 
Vissa av de moment som tidigare gjorts ”för hand” är idag 
helt automatiserade. Vi har även tagit vissa strategiska be-
slut om vårt interna arbetssätt som framför allt inneburit 
att alla medarbetare i större utsträckning ska kunna ut-
föra flera olika arbetsuppgifter. För att kunna genomföra 
detta har en genomlysning av behov och kunskaper gjorts 
och vi har satt en lägsta nivå på de tjänster vi levererar. Vi 
är medvetna om att det krävs en viss inkörningsperiod för 
att få alla delar att fungera på bästa sätt och enligt de höga 
kvalitetskrav vi vill erbjuda våra kunder.

Ny teknik
Genom en omfattande strukturförändring av vår webbsida 
har vi kunnat rationalisera och förändra olika moment. I 
första hand har vi slagit samman tre olika databaser till 
en och samma. Detta gör att vi lättare kan uppdatera och 
underhålla våra system. Vi har även uppgraderat vårt pu-
bliceringsverktyg. Vidare kommer stora delar av det ma-
nuella sökandet att ersättas av självsökande funktioner. 
Med dessa automatiseringar kommer våra kunder att på 
ett enklare sätt komma åt den information som de önskar 
och behöver. 

Vd har ordet:
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Leif Björklund

Vd Larmtjänst AB

En av de högst prioriterade uppgifterna under året har va-
rit att nå de mål vi satt upp för extranätet. I samband med 
sjösättningen av det uppgraderade systemet har vi fått 
en bättre överblick av våra användare. De stora användar-
grupperna är försäkringsbolagens utredare, Polisen, Kust-
bevakningen och bilprovningen.

Omgivningens intresse ökar
Vid flera olika tillfällen har vi fått förfrågningar från an-
dra myndigheter och samverkanspartner om ett närmare 
samarbete. Detta gäller inte minst internationella kon-
takter. Vi upplever att det finns en ökad efterfrågan på den 
kompetens Larmtjänst besitter. Det blir även allt tydligare 

att olika myndigheter koncentrerar sin brottsbekämpande 
verksamhet mot prioriterade mål. Dessa överensstäm-
mer inte alltid med försäkringsbranschens prioriteringar. 
Larmtjänsts kunskap om försäkringsrelaterad brottslighet 
gör att vi kan förklara branschens syn och föreslå åtgärder 
som gagnar både myndigheter och försäkringsbranschen. 
Att söka samverkan med andra branscher är också viktigt. 
Larmtjänst har således en löpande dialog med Polisen, 
Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan. Vi samarbe-
tar även med exempelvis Finansbolagens Förening, Bank-
föreningen och deras medlemmar.  

Bibehållen spetskompetens
I samband med omstruktureringen av verksamheten tap-
pade vi tyvärr några av våra medarbetare och därmed för-
lorade vi viktig kompetens. När vi går in i 2010 har vi istäl-
let ett behov av två nya medarbetare. Rekryteringen av nya 
medarbetare innebär samtidigt en möjlighet att tillföra ny 
kompetens och nya idéer på lösningar av uppgifterna.
 Larmtjänst har som mål att bibehålla samma special-
kompetens som tidigare men vi kan behöva göra visst av-
kall på bredden i våra kompetensområden. Detta kommer 
att beaktas i samband med nyrekryteringen. Som ett ex-
empel på behov av spetskompetens, kan samarbetet med 
Interpol nämnas. För andra året i rad var vi en av de vik-
tigaste aktörerna i Interpol:s samordnade internationella 
insatser mot bil brottslighet.    

Stora förväntningar på 2010
2010 är året då vi avser att knyta ihop de lösa trådändorna 
till en effektiv och väl fungerande verksamhet. Det finns 
några områden som jag har stora förväntningar på.
 Arbetet med att byta fysisk arbetskraft mot intelligenta 
IT-system har tagit längre tid än beräknat. Möjligen vän-
tade vi för länge med att uppgradera våra system vilket 
innebar att vi fick uppgradera flera olika system samtidigt. 
Vår förhoppning är att allt detta är på plats och fungerar 
som planerat under våren 2010. Detta kommer att inne-
bära stora lättnader och frigöra interna resurser som varit 
bundna till utvecklingsarbete och manuell hantering.
 Jag hoppas att vi kommer att kunna fylla de två 
vakanserna så att vi senast efter sommaren 2010 
uppnår full bemanning. 
Dessa faktorer utgör de viktigaste förutsättningarna 
för att kunna fortsätta utvecklingen av vår specialkompe-
tens att identifiera gods samt följa brottsmodus och 
-trender.
 Det finns ett ökat intresse för att ansluta sig till samarbe-
tet med Larmtjänst och jag har en stark känsla av att vi un-
der året kommer att få se flera nya kunder. Ökad tydlighet i 
dialogen med kunderna ger mig en förhoppning om att vi 
än bättre kan leverera de olika tjänster som önskas samti-
digt som vi får en långsiktighet i vår egen verksamhet.

Fortsatt utveckling
När vi nu går in i 2010 är jag övertygad om att Larmtjänst 
på ett mycket bra sätt kommer att klara av att leverera 
önskade tjänster. För att klara det så är det fortfarande 
prioriterat att bibehålla vår spetskompetens, öka bredden 
på vår interna verksamhet och utveckla våra kontaktnät, 
både nationellt samt internationellt. Det senare är mycket 
viktigt utifrån möjligheterna att leverera önskad infor-
mation till våra kunder. Den nära dialogen med kunderna 
kommer att ge oss de fingervisningar vi behöver för att 
kunna fortsätta att utveckla våra tjänster.

“Det finns ett ökat intresse för att 

ansluta sig till samarbetet med 

Larmtjänst och jag har en stark 

känsla av att vi under året kom-

mer att få se flera nya kunder”
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Godsåterfinnande

Med godsåterfinnande avses olika aktiva moment som att kontinuerligt in-

hämta uppgifter för att kunna föra register över stulet gods och samman-

ställa id-manualer för olika objekt. Id-manualerna är ofta en viktig källa för 

att kunna fastställa ett objekts ägare.

 
När ett objekt är stulet och identiteten kunnat fastställas övergår godså-

terfinnandet i exponeringsfasen. Exponeringar sker på olika webbplatser, i 

förutbestämda larmkedjor samt i massmedia. Denna del i processen sker i 

samverkan med våra kunder.

  
Detta arbete genererar ett bra statistiskt underlag som sparas i databaser för 

kommande analyser eller som referensmaterial i samband med olika förfråg-

ningar från försäkringsbolagen eller polisen.

Larmtjänst har en tipsmottagning 24 timmar per dygn för att säkerställa 

högsta möjliga kvalité kring tipshanteringen. Många av tipsen leder till vi-

dare arbete med uppgiftslämnare, försäkringsbolag, polisen eller interna-

tionella kontakter. Larmtjänst är ofta samordnare mellan myndigheter, för-

säkringsbolag, tillverkare och andra branschorganisationer i arbetet med att 

återfinna det stulna godset.

Tipstelefon 020-325 325
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Uppgraderingar
 
Under verksamhetsåret har en rad olika åtgärder gjorts för att öka till-
gängligheten till information för olika användares behov. 

En databasmiljö
• Åtgärden ger en stabilare miljö och ett mer rationellt uppdaterings-

sätt. Vi har under året gått från 4 olika databaser till en. 

Uppgraderat publiceringsverktyg
• En omfattande uppgradering har gjorts av det publiceringsverktyg 

(EpiServer5) Larmtjänst använder. Detta var en nödvändig åtgärd 
eftersom den tidigare version (EpiServer4.7) upphörde.

Layout och sidbredd
• Den eftersatta sidbredden på vår webbplats har rättats till och i 

samband med detta har det även gjorts en ordentlig uppdatering av 
sidans layout. 

Övrig utveckling
• Större möjligheter att lagra uppgifter på webben har gjorts. Idag 

kan våra kunder och samverkanspartner komma åt alla nödvändiga 
uppgifter från webbplatsen och Extranätet.

• En webbservice har börjat byggas som kommer att möjligöra åt-
komsts av uppgifter om efterlysta objekt via exempelvis mobiltelefon.

•  Ett nytt gränssnitt till båtstöldsregister har gjorts som skall under-
lätta inmatningar och sökningar för våra kunder.

•  Samtliga extranätanvändare har fått uppdatera sina uppgifter och 
alla användare har idag strikta behörighetsprofiler.

•  Nya kategorier för kontroller av blocket annonser har tagits fram.

Utredare på 
försäkringsbolag 
109 st

Poliser 46 st

Svensk 

Bilprovning

 14 st

Största grupperna av 
användare på Extranätet

Alandia

Moderna

Dina

Trygg Hansa

if

Folksam

Länsförsäkringar

Antal användare på 
Extranätet bolagsvis

43 st

25 st

17 st

14 st

7 st
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 Hemsida & Extranät

Uppdatering, utveckling och anpassningar

En ständig utveckling av webbplatsen sker för att göra informationen tillgänglig för olika mot-

tagare. Det är viktigt att informationen kan nås även under mer fältmässiga förhållanden utan 

geografiska eller tidsmässiga begränsningar.

På denna digitala arena finns databaser med stulna objekt samt manualer för att identifiera 

bilar, båtar och andra objekt. Där finns även information om stöldskydd för bilar, utlandsin-

formation och databaser med sparade webbannonser. Viss del av denna information är endast 

tillgänglig för våra kunder och samarbetspartners.

Kunskapsspridning

Kunskapen Larmtjänst får genom övrigt arbete gör det möjligt att sammanställa och föra ut 

viktig och efterfrågad information till försäkringsbolagen. I första hand är det statistik, ID-

manualer, trendutveckling beträffande försäkringsrelaterade brott, lås-, stöldskydds- och nyck-

elinformation samt kontaktinformation.

Webben som kommunikation

Basen för att vidareförmedla denna information är hemsidan och extranätet. Målet är att ex-

tranätet ska vara det interaktiva forum som blir den huvudsakliga kanalen för informationsut-

byte om utrednings- och brottsfrågor.



€$£
För att kunna få en så bra effektivitet som möjligt i arbetet med att motverka försäkringsrelaterad 
brottslighet, har Larmtjänst olika former av samverkan med myndigheter, organisationer och företag.

Rikspolisstyrelsen  
- för att säkerställa information om brott och stulet gods

Polismyndigheter 
- för att säkerställa ett operativt samarbete

Tullen 
- avtal om informationsutbyte och utbildning

Åklagarmyndigheten 
- information om försäkringsbranschens arbete mot brott

Försäkringskassan 
- mot bedrägerier

Kronofogdemyndigheten 
- för att återfinna stulet gods

Transportstyrelsen 
- för att hindra registrering av stulna fordon

Bilprovningen 
- för att återfinna stulna fordon

Banker och Finansbolag 
- för att återfinna ”försvunnet” god

Tillverkare 
- för att kunna identifiera godset

Strix television och Efterlyst 
- för att exponera stulet gods

blocket.se 
- för att kontrollera och förhindra försäljning av stulet gods

Media om Larmtjänst 2009
• 91 artiklar 

• samma artikel publicerades 43 gånger

0 5000 10000 15000 20000

 Totalt skrevs det 16 739 ord om 
Larmtjänst i media under 2009

Längsta 
artikeln var
på 2 000 ord

Den vanligaste 
artikellängden 
var på 350 ord
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Kontaktskapande

Kundvård & verksamhetsuppföljning

Larmtjänst ska vara en flexibel organisation med korta beslutsvägar och utveck-

lad samverkan mellan de fyra verksamhetsområden som är uppställda. Ett mer 

flexibelt arbetssätt har införts där nyckelpersonsberoendet minskar och utbyt-

barheten mellan medarbetarna ökar. Samtliga medarbetare ska kunna hantera 

alla Larmtjänst:s grundläggande arbetsuppgifter samtidigt som viss specialist-

kunskap, såsom identifiering av gods samt utlandskontaktverksamhet, bibehålls. 

En viktig komponent i verksamheten är goda kunskaper inom IT och språkkun-

skaper. 

Ledning & utveckling

Företaget arbetar i en nära dialogform med kunder och uppdragsgivare för att 

uppnå snabba omställningar av de leveranser som beställs.

Bransch & myndighetskontakter

Inom företagets verksamhetsplanering ligger även ansvaret för alla övergripande 

myndighetskontakter både nationellt och internationellt. Larmtjänst represen-

terar Svensk Försäkring i flera olika sammanhang både här i Sverige och utom-

lands.



Ungern

Spanien

Serbien

Ryssland

Rumänien

Polen

Montenergo

Litauen

Kroatien

Italien

Återförda stulna fordon

Stulna fordon i utlandet

302 st. förfrågningar från kontaktpersoner eller polis i 
utlandet.

174 st. förfrågningar genom ”Konventionen för att åter-

finna stulna fordon” (ICRV) , ett samarbetsorgan mel-
lan länder som är medlemmar i Försäkringsförbun-
dens samarbetsorganisation CEA.

 Tre fordonskontroller i samverkan med Interpol Lyon, 
på Balkan samt i Italien och Spanien.

Vid  sju tillfällen har Larmtjänst biträtt Polisen på Bal-
kan med identifieringar av fordon.

Antalet fordon som hittats i 
annat land och återförts till 
Sverige under 2009 var 40 
st vilket är en ökning med 13 
st jämfört med 2008.

Vanligast är att fordonen 
återförs från Polen (24 st).

Det totala värdet på åter-
förda fordon 2009 var  7,2 
miljoner kronor.

Polen 24 st

Det land som svenskar of-
tast blir bestulen på sitt 
fordon i är Bosnien (8 st) 
och Danmark (7 st) följt 
av Serbien (6 st).

Fordon av märket VW (12 
st) och  Audi (11 st) toppar 
listan.

Bosnien 8 st

Danmark 7 st
Serbien 6 st

Övrig statistik 



Utlandsutredarkontakter

Utredningsförmedling och säkring av utredningskvaliteten

Det är vår uppgift att underhålla våra internationella kontakter för att kunna ge 

de bästa och mest rationella rekommendationer när våra kunder är i behov av in-

ternationell hjälp. Kvalitén på arbetet som sker i andra länder är helt avgörande 

för möjligheten att där kunna utreda oklara försäkringsfall.

Omvärldsbevakning, trendspaning och statistik

Både uppgifter om lämpliga kontaktpersoner och den internationella statistiken 

presenteras på extranätet. Även trender och fenomen som uppmärksammats i 

andra länder, kommer att beskrivas för våra kunder.

Nya utredarkontakter

Som ett prioriterat område kommer Larmtjänst att aktivt arbeta med att utöka 

antalet utredarkontakter. I första hand kommer fokus att läggas på länder där vi 

saknar sådana kontakter. Det har också beslutats om en visuell referensbank med 

exempel på verifikat som är äkta. Denna bank kommer att vara tillgänglig för 

våra kunder och underlätta utredningsarbetet.
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Till årsstämman i Larmtjänst AB

Org.nr 556084-4382

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i Larmtjänst AB för räkenskapsåret 2009. Bolagets årsredo-
visning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 15 - 25. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av års-
redovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi pla-
nerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrel-
sens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rätt-
visande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, dis-
ponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23 mars 2010

Ernst & Young AB

  
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor  

Revisionsberättelse
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Larmtjänst AB
Box 24158
104 51 Stockholm

www. larmtjanst.se

Larmtjänst är en gemensam samarbetspartner
för att reducera försäkringsbolagens 
skadekostnader vid brott.

Larmtjänst utvecklar och bibehåller goda kontakter med myndigheter och 

andra organisationer, främst Polisen, såväl nationellt som internationellt 
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