
Är du en problemlösare 
med ett stort intresse för el 
och installation? Då passar 
utbildningen larm- och 
säkerhetstekniker dig. I 
utbildningen lär du dig mer 
om övervakningssystemens 
uppbyggnad och funktion. 

Du får även tekniska kunskaper 
om system med huvuduppgift 
att varna eller skydda mot olika 
typer av faror för människa eller 
egendom. Branschen välkomnar 
dig med öppna armar och har ett 
stort behov av fler kompetenta 
yrkesmänniskor inom det här 
området. 

Larm- och säkerhetsteknik

DET HÄR ÄR EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar att 
få jobb. Utbildningarna 
sker i samarbete 
med företag och 
branschorganisationer.

FÖRKUNSKAPER
Godkända betyg i 
svenska/svenska som 
andraspråk, matematik 
och engelska på 
grundläggande nivå eller 
motsvarande kunskaper. 
B-körkort är en fördel vid 
arbete efter utbildningen.

YRKESPAKETENS 
LÄNGD
Ca 32 veckor, men 
utbildningstiden är mycket 
individuell. Du och läraren 
upp en studieplan utifrån 
dina förkunskaper och 
studietakt.

 
 

ANSÖKAN
Ansökan görs via 
den kommun där du 
är skriven. 

FINANSIERING
Utbildningen är 
kostnadsfri och 
studiemedels-
berättigad via 
CSN. Du bekostar 
din kurslitteratur, 
skyddskläder och 
skyddsskor själv. 

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

Studieort: Akalla 
Studietakt: Heltid
Studieform: Klassrum 
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Larm- och säkerhetsteknik 800 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet 
utformat för arbete med installation, underhåll och service inom 
det larm- och säkerhetstekniska området
• Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 poäng
• Brandlarmsystem  100 poäng
• CCTV-system  100 poäng
• Inbrottslarmsystem  100 poäng
• Passersystem 100 poäng
• Kommunikationsnät 1 100 poäng
• Kommunikationsnät 2  100 poäng
• Servicekunskap  100 poäng

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
•  kunskaper om övervakningssystemens uppbyggnad och funktion. 
• kunskaper om tekniska system med huvuduppgift att varna för eller 
skydda mot olika typer av faror för människa och egendom. 
• förmåga att installera och utföra service av brand-, övervaknings-, larm- 
och säkerhetssystem. 
• kunskaper om lagar, förordningar, föreskrifter och rekommendationer 
som reglerar arbete med larm och säkerhetssystem.
• förmåga att kunna registrera och dokumentera nya installationer och 
förändringar av installationer.
• förmåga att tolka funktionen hos larm och säkerhetssystem utifrån 
scheman, ritningar och övriga anvisningar.
• förmåga att välja och använda rätt verktyg, material, mätinstrument 
och mätmetoder i arbetet. 
• förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt.

Utbildningen blandar teori och praktik där APL omfattar minst 15% av 
utbildningstiden.

Du kan även behöva uppvisa ett intyg från belastningsregistret som du 
ansöker om via polismyndigheten. www.polisen.se

Förkunskapskrav:
 Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och 
engelska på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper. B-körkort 
är en fördel vid arbete efter utbildningen.

Maskinförare 

 

Fotbollsplaner, vägar, bostadshus, skolor, broar – ja i princip allt som byggs i 

Övrig information


