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Årsmöte 2022 i Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund 
Lördag 9 april kl 15:30-17:30  
 
Quality Hotel 11 - Lokal Lärlingen. 
Maskingatan 11 
417 64 Göteborg 

Sid   Rubrik 
1. Innehållsförteckning 
1.        Ordförande har ordet  
2.        Föredragningslista 
4.        Verksamhetsberättelse 
6. Förtroendevalda 2021-2022 
7.        Styrelsens förslag till årsmötet 
10.      Valberedningens förslag till årsmötet 
11.      Inkomna motioner 
14.      Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande 
 
Bilagor 
Nr. 1 - Rapport från Placeringsgruppen 
Nr. 2 - Förslag till verksamhetsplan 2022-2026, och bilaga med detaljerad beskrivning av verksamhetsområden  
Nr. 3 - Revisionsberättelse SLR (förbundet) 
Nr. 4 - Årsredovisning SLR (förbundet) 
Nr. 5 - Revisionsberättelse SLR Service AB 
Nr. 6 - Årsredovisning SLR Service AB 
Nr. 7 - Budget SLR Service AB 
Nr. 8 - Förslag till kommande avgifter 
Nr. 9 - Förslag till kommande ersättningsnivåer 
 

Ordförande har ordet 
 
 Den dagliga driften på SLR:s kansli och styrelsearbetet under 2021 präglades 

av telefon- och videomöten. 
Vi har, trots läget, kunnat genomföra preparandkurser, gesällprov och 
mästarprov i de perioder som har varit ok från Folkhälsomyndighetens 
perspektiv.  
 
Under året har vi genomfört ett antal arbetsmöten med Framtidsgruppen 
(representanter från ett tiotal medlemsföretag i olika storlekar) med ambition 
att ta fram underlag för SLR:s styrelse att sedan utarbeta en femårig 
verksamhetsplan, som nu är klar och redovisas här i årsmöteshandlingen. 
 
SLR:s utbildningsfond har använts av medlemsföretagen, men nyttjandet har 
varit begränsat på grund av restriktionerna. Jag hoppas att det under 
kommande verksamhetsår medges möjligheter till fysiska möten mellan SLR, 
medlemsföretag, kunder och leverantörer! 
 

Håkan Dosé, ordförande  
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Föredragningslista 
 

1 Mötets öppnande, information och rapporter från ordföranden 

2 Val av mötesordförande 

3 Val av sekreterare för årsmötet 

4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
årsmötets protokoll 

5 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

6 Fastställande av röstlängd 

7 Fastställande av föredragningslista 

8 Anmälan av protokoll för ordinarie årsmöte 

9 Styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse, sid 4) 

10 Redovisning av kapitalets värde – Placeringsgruppen (bilaga 1) 

11 Förslag till verksamhetsplan 2022-2026 (bilaga 2) 

12 Revisorernas berättelse (bilagorna 3 och 5) samt fastställande av balansräkning 
för 2021 

13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående års förvaltning 
(föredras på mötet) 

 
14 Fastställande av arvoden 2022-2023 (Se styrelsens förslag nr 1, sid 7) 

15 Fastställande av ersättning till förbundets förtroendemän 2022-2023 (Se styrelsens 
förslag nr 2, sid 7) 

 
16 Fastställande av avgifter för 2022-2023 (Se styrelsens förslag nr 3, sid 7) 

 
17 Fastställande av avgifter för artikelregisterabonnemang 2022-2023 (Se styrelsens 

förslag nr 4, sid 8) 
 

18 Val av ordförande för en tid av 2 år 
 

19 Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år (Valberedningens försl, sid 9) 
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Föredragningslista (forts.) 

20 Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år 

21 Val av 2 revisorer för en tid av 1 år 

22 Val av 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år 

23 Val av ledamöter till Granskningsnämnden för gesäll- och mästarprov för 
en tid av 2 år 

 
24 Val av suppleanter till Granskningsnämnden för gesäll- och mästarprov för 

en tid av 2 år 
 

25 Val av ledamot till Yrkesrådet för en tid av 2 år 

26 Redovisning av övriga ledamöter i Yrkesrådet 

27 Val av stående kommittéer (Placeringsgruppen) 

28 Val av ombud till bolagsstämma med SLR Service AB 
 

29 Redovisning av delegater i valberedningen 

30 Motioner inkomna från medlemsföretag, lokalföreningar, sektioner eller personliga 
medlemmar (sid 11-13) 
(Styrelsens förslag till beslut, nr 6, sid 9) 

31 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet för avgörande (sid 14) 

32 Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte (styrelsens förslag nr 7 och 8, sid 9) 

33 Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse 
 
1. Kompetens – utveckling och försörjning. SLR har: 
• via Utbildningsfonden gett möjlighet för medlemsföretagen att söka bidrag för utbildning av anställda. 
SLR bidrar med upp till 50 procent av kursavgiften för branschrelaterad utbildning och bidrag för mat och 
logi i samband med utbildning på annan ort, och under 2021 delades totalt ut 171 307 kr. 
• genomfört låsutbildning för elever på vuxenutbildning.  
• genomfört utbildningar inom ramen för SLR-YI.  
• genomfört preparandkurser, gesäll- och mästarprov.  
 
 
2. Auktorisation 
SLR har fortsatt arbetet med uppföljande/utvecklande kontroll av SLR-auktorisationen med syfte att 
stärka auktorisationen gentemot kravställare och kunder.  
En projektgrupp har inrättats – Auktorisationsrådet, primärt bestående av representanter från 
medlemsföretag, samt att även Auktorisationsnämnden har bildats för beslut om medlemsärenden.  
 
 
3. Artikelregistret  
Under 2021 har arbetet med ett oberoende artikelregister från SLR som är frikopplat från tredje part 
vidareutvecklats. 
 
 
4. Leverans- och garantivillkor  
Frågan om generella garantivillkor för SLR:s medlemsföretag har drivits intensivt, men inte framgångsrikt 
på grund av att varje leverantör vill arbeta med sina egna villkor. Se detaljerad redovisning på medlems-
sidorna i Säkerhetsinstallatören nr. 1/2022. 
 
 
5. Kommunikation. SLR har:  
• producerat och distribuerat fyra nummer av tidningen Säkerhetsinstallatören till ca 10 000 mottagare.  
• kommunicerat nyheter och information per mejl samt på SLR:s hemsida, nyhetssida på Mynewsdesk, 
Facebook och Linkedin.  
 
 
6. Remissarbete  
SLR har deltagit i ett stort antal remissarbeten vad gäller normer för lås- och säkerhetsprodukter samt 
personcertifieringar.  
 
 
 
7. SLR Service AB  
SLR Service AB är ett av SLR helägt bolag som har som uppgift att fungera som verkställande organ för 
SLR samt att fullgöra uppgifter som den gemensamma styrelsen för SLR och SLR Service AB beslutar.  
 
Bolaget driver SLR:s kansli och aktiekapitalet har varit 100 000 kronor.  
 

https://dmweb.v-tab.se/webpages/Sakerhetsinstallatoren/SLOSRF-2201-00/DVL/reader.html
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8. Kansliet 
• SLR har ett kansli på Granviksliden 2, Mölnlycke, i lokaler som hyrs av Wendelsbergs Folkhögskola.  
 
• Benny Jansson har varit vd via konsultavtal på deltid (20%) till och med 31 december 2021. Från och 

med 31 januari 2022 har Benny övergått till en ny roll som ekonomiansvarig via konsultavtal på 
deltid (10%). 

 
• Håkan Dosé leder från och med 1 januari 2022 den operativa verksamheten som arbetande 

ordförande via konsultavtal på deltid (30%).  
 
• Henrik Bäckström är koordinator och verksamhetsutvecklare (100%).   
 
• Victoria Kiss Nylund är kommunikatör och redaktör (100%).  
 
• Thorbjörn Hellman är ansvarig för kompetensförsörjning (100%).  
 
• Jessica Dahlin är regionansvarig för Låsteknikcentrum Region Stockholm (100%).  
 
• Ebbe Svensson arbetar på provisionsbasis med annonsförsäljning för tidningen 

Säkerhetsinstallatören.   
 
• Lotta Naglitsch är skolutvecklare via konsultavtal (1 år) på deltid (20%).  
 
• Flera regionala SLR-representanter arvoderas efter avrop som lokala resurspersoner i 

utbildningsfrågor samt uppbyggnad av Låsteknikcentrum, bl a Anders Lindh och Ebbe Svensson.  
 
 
 
9. SLR:s styrelse och kansliet har:  
• hanterat medlemsfrågor och gett råd i praktiska frågor.  
 
• bevakat och drivit branschfrågor.  
 
• producerat enkäter till medlemsföretagen och utvärderat.  
 
• genom ordförande besökt cirka 25 st medlemsföretag och 10 st SEM Group-företag.   
 
• ökat samverkansarbetet med föreningen Säkerhetsbranschen, där SLR:s ordförande ingår i styrelsen.  
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Förtroendevalda under 2021-2022 har varit: 

Ordförande 
Håkan Dosé, Göteborg 
 
Styrelsen ledamöter 
Andreas Janusz, Lund  
Anette Aava, Stockholm  
Martin Järbur, Göteborg  
Roy P Dahlgren, Alingsås 
 
Styrelsen suppleanter  
Michael Synnerhag, Göteborg  
Sara Berggren, Luleå 
 
Granskningsnämnden ledamöter 
Anders Göthberg, Göteborg, sammankallande 
Michael Prietzel, Stockholm 
Peder Nilsson, Stockholm 
 
Granskningsnämnden suppleanter 
Anders Lind, Stockholm  
Per Richardsson, Mariestad  
Pierre Isgren, Trelleborg 
 
Placeringsgruppen 
Bo Richardsson, Mariestad, sammankallande 
Mikael Asperholm, Göteborg  
Owe Sparelius, Norrköping 
 
Revisorer 
Pär-Anders Danielsson, Lidköping 
Ingmar Alexandersson, Göteborg 
 
Revisorer suppleanter  
Lena Hörnell, Lidköping 
Dennis Blennmo, Helsingborg  
 
Yrkesrådet ledamöter  
Hans-Olof Lloyd, Limhamn  
Ida Wetterberg, Västerås 
 
Valberedningen 
Tobias Eriksson, Västerås, sammankallande 
Jan Lysfjord, Göteborg 
Kamilla Utterström, Piteå 
Magnus Janusz, Lund 
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Styrelsens förslag till SLR:s årsmöte  
 
1. Arvoden 
Styrelsen föreslår att till styrelseledamöter under verksamhetsåret 2022-2023 utgår ett arvode med 390 
(360) kronor per timme, dock max 8 timmar per dag och max 3 timmar i restid per tillfälle. 
 

2. Ersättning till förbundets förtroendemän 
Styrelsen föreslår ersättning till förbundets förtroendemän enligt bilaga 9. 
 
 
3. Avgifter för verksamhetsåret 2022-2023 
a) enligt tabellen: 

 
 
 
 
 
 

Nivå Omsättning Serviceavg, kr Medl.avg, 
kr 

Medl.avg, 
kr 

Fast avgift, kr Fast avgift 

   företag personlig Låssektion per filial 

Nivå 1 0- Mkr 3 700 (3 300) 300 300 5 500 (5000) 5 500 (5 000) 

Nivå 2 6- Mkr 6 100 (5 500) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 3 11- Mkr 9 700 (8 800) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 4 16- Mkr 14 600 (13 200) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 5 20- Mkr 19 400 (17 600) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 6 30- Mkr 24 300 (22 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 7 40- Mkr 30 300 (27 500) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 8 60- Mkr 36 300 (33 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 9 80- Mkr 42 400 (38 500) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 10 100- Mkr 48 400 (44 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 11 250- Mkr 60 500 (55 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 12 400- Mkr 84 700 (77 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 13 550- Mkr 121 000 (110 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 14 700- Mkr 150 000 (136 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 15 850- Mkr 180 000 (164 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 

Nivå 16 1000- Mkr 213 000 (194 000) 300 300 6 600 (6000) 6 600 (6 000) 
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Styrelsens förslag till SLR:s årsmöte, forts.  
 
 

b) Inträdesavgift i förbundet för medlemsföretag eller filial är 7 000 (7 000) kronor. 
 

c) Besiktningsavgift för nytt inträde samt byte av lokal 6 000 (5 000) kronor + kostnader för resor,  
hotell och traktamente. 
 

d) Aspirantföretag lås betalar halv avgift enligt a och b. 
Aspirant som övergår till fullt medlemskap betalar i samband med inträdet den  andra halvan av 
inträdesavgiften enligt b. 
 

e) Provavläggelseavgifter enligt bilaga 8. 
 

f) Nya medlemmar och företag, som inträder under pågående verksamhetsår, debiteras enligt följande: 
Inträde 1/1 - 30/6 full avgift  
Inträde 1/7 - 31/11 halv avgift 
Inträde 1/12 - 31/12 ingen avgift för innevarande år, debiteras dock omgående följande årsavgift. 
 

g) Då regionerna inte behöver en egen styrelse, föreslår SLR:s styrelse att regionavgiften för kommande 
verksamhetsår ska vara 0 kr. 
 

 

 
4. Artikelregisterabonnemang verksamhetsåret 2022-2023 
a) Abonnemangsavgiften är 5 300 (4 800) kronor per år och företag i grundavgift. 

 
b) För flera abonnemang till samma medlemsföretag eller filial ska debiteras 1 900 (1 700) kronor 
per abonnemang och abonnemangsår. För företag med filialer är det obligatoriskt att debiteras för 
ett extra abonnemang per filial. 

 
c) Fakturering av abonnemang kommer att ske 2022-06-01. 
 
 
 
5. Kommande avgifter för provtagning, preparandkurs och läroböcker 
SLR inför en ny auktorisationsordning som skall säkra kompetensen hos medlemmarna och stärka SLR-
auktorisationen. Stärkandet av auktorisationsordningen är också en helt nödvändig modernisering för att 
möta en snabbare teknik- och branschutveckling.  
Auktorisationsordningen innebär återkommande kontroller av gesäll- och mästarkompetens, vilket kräver 
en ökad frekvens av provtagningar. Med en höjning av avgifterna så kan proven genomföras med lägre 
deltagarantal vilket får till följd att antalet provtillfällen ökar. 
 
Styrelsen föreslår kommande avgifter enligt bilaga 8. 
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Styrelsens förslag till SLR:s årsmöte, forts.  
 
 

6. Motion nr 1 (1) från Thomas Benneklint angående ny utbildningform  
Styrelsen föreslår att styrka motionen, och ett tak om max 1,2 miljoner kronor av förvaltat kapital som 
ska stödja motionen. SLR förbehåller sig rätten att fördela platser mellan företag. 
 
 

7. Extra årsmöte 2022 
Styrelsen föreslår att extra årsmöte hålles 2022-11-01 för att konfirmera beslut nr 2 gällande användning 
av SLR:s kapital. Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams. 
 
 

8. Nästa ordinarie årsmöte 
Styrelsen föreslår och beslutar om tid och plats för nästa ordinarie årsmöte/kongress och meddelar  
medlemsföretagen senast 2022-12-31. 
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Valberedningens förslag till SLR:s årsmöte 

 
Styrelsens ledamöter, ordinarie 
Håkan Dosé, Göteborg , ordförande  omval 2 år 
Andreas Janusz, Lund    vald till 2023 
Martin Järbur, Göteborg   omval 2 år 
Michael Synnerhag, Göteborg   nyval 2 år 
Roy P Dahlgren, Alingsås   vald till 2023 
 
Styrelsens suppleanter 
Kenneth Nyström, Kalix     nyval 2 år 
Sara Berggren, Luleå    vald till 2023 
 
Revisorer 
Pär-Anders Danielsson, Lidköping  omval 1 år 
Ingmar Alexandersson, Göteborg     omval 1 år 
 
 
Revisorssuppleanter 
Lena Hörnell, Lidköping   omval 1 år 
Vakant     nyval 1 år 
 
Granskningsnämnden, ledamöter 
Anders Göthberg, Göteborg, sammank. vald till 2023 
Michael Prietzel, Huddinge   omval 2 år 
Peder Nilsson, Stockholm   vald till 2023 
 
Granskningsnämnden, suppleanter 

   Anders Lind, Stockholm   omval 2 år 
Per Richardson, Mariestad   vald till 2023 
Pierre Isgren, Trelleborg   vald till 2023 
 
Yrkesrådet, ledamöter 
Fares Fares, Lund    nyval 2 år 
Ida Wetterberg, Västerås   vald till 2023 
 
Placeringsgruppen 
Bo Richardson, Mariestad, sammankallande vald till 2023 
Mikael Asperholm, Göteborg   vald till 2023 
Owe Sparelius, Norrköping   omval 2 år 
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Inkomna motioner 
 

Motion nr. 1 (1), Förslag till införande av ny utbildningsform – av Thomas 
Benneklint, SafeTeam i Sverige AB, datum 2022-02-22  
 
Jag föreslår härmed att SLR tar fram en ny utbildningsform, vars syfte är att skyndsamt åtgärda den stora 
bristen på kompetent personal i låsbranschen.  
 
Bakgrund  
Låssmedsföretagens största och allvarligaste problem är bristen på kompetent personal. När medarbetare 
rekryteras av konkurrenter så försämras företagets förmåga att fungera och leverera, ibland skapar det 
ett rent haveri i verksamheten. Den stora efterfrågan på personal leder också till att löner och andra 
villkor eskalerar på ett osunt och desperat vis, som urholkar och äventyrar företagens ekonomi. Den 
skenande lönekostnaden är svår att kompensera genom prishöjningar mot kund.  
 
Lösning  
Den enda långsiktiga hållbara lösningen på denna bristsituation, är att ett stort antal nya låstekniker 
utbildas på relativt kort tid. Vi behöver därför en ny utbildningsform som snabbare löser uppgiften, är 
kostnadseffektiv och som fokuserar på att hitta lämpliga kandidater som har rätt inställning, engagemang 
och lätt för att lära sig yrket. Vi behöver även genomföra denna utbildningsinsats på ett mer samordnat 
sätt i branschen, för att kraftigt öka antalet nya tekniker per år.  
 
Syfte med utbildningen  
- Att förse låssmedsföretagen med nya låstekniker på ett kostnadseffektivt, snabbt och kvalitetssäkrat 
sätt.  
- Att göra detta i stor skala för att skyndsamt (inom ett antal år) jämna ut den stora obalansen av tillgång 
och efterfrågan på låstekniker i branschen.  
 
Utbildningskonceptet - en trainee-utbildning i tre steg  
1. Rekryteringsprocess för att hitta kandidater med hög lämplighet och rätt förutsättningar.  
2. Introduktionsutbildning som genomförs i SLR´s regi, ca 2 månader.  
3. Praktik/trainee-period på företaget, ca 8 - 10 månader.  
 
Om motionen antas av medlemmarna och styrelsen så är mitt förslag att SLR undersöker 
förutsättningarna för att skyndsamt starta upp denna utbildningsform, för SLR-medlemmarnas bästa. Då 
detta torde vara en angelägen satsning för medlemsföretagen så föreslår jag att SLR får använda 
erforderlig del av sitt sparade kapital för att finansiera denna satsning. Finansieringsbehovet behöver då 
fastställas av SLR:s styrelse.  
 
Thomas Benneklint  
vd, SafeTeam i Sverige AB 
 
Not. Till motionen bifogas på följande sidor en grafisk modell samt en budget. 
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Motion nr. 1, forts. 
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Motion nr 1, forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLR- YRKESTRAINEE EXEMPELBUDGET  KOSTNADER SLR
Avser 10 elever 2022-01-12

Intäkter Månad 1 Månad 2 Månad 8-12 Beräkningsgrunder
Projektledning

Anslag SLR 158 000 108 000 269 000 Bruttolön x 1,5 =  total lönekostnad
35000x 1,5x 0,1 
Samordning och administration lokalt

Summa intäkter 158 000 108 000 269 000 Bruttolön x 1,5 =  total lönekostnad
35000x 1,5x 0,2 

Kostnader Lärare-Instruktör
Personal 750 kr per timma inkl moms
Projektledning 5 250 5 250 42 000 160 timmar (månad 1-2)
Samordning och administration lokalt 10 500 10 500 84 000 40 timmar (månad 8-12)
Lärare alternativt instruktör 60 000 60 000 30 000 Budget omfattar verksamhet för 10 elever

Lokalhyra
Lokaler Total lokalhyra Stockholm 200 000 kr per år
Lokalhyra 4 000 4000 32 000 0,2 x 200 000 = 40 000 kr
Service 1 000 1 000 8 000
Kontorsutrustning 2 000 0 0 x1= Eleven har lön under utbildning, eliminerar måltidskostnader

x2= Eleven är anställd, företagens försäkringar gäller
Utrustning
Litteratur, kopiering m m 8 000 0 0
Programvaror, licenser 1 000 1 000 1 000
Undervisningsmaterial 5 000 5 000 5 000

Verksamhet
Elevrekrytering 20 000
Handlagstester 10 000
Urval 10 000
Undervisning 4 250 4 250 5 000
Företagsintroduktion 5 000 5 000 5 000
Handledarstöd 5 000
Uppföljningsstöd 0 0 10 000
Yrkesprov 0 0 30 000

Övriga kostnader
Måltider x1
Försäkringar x2

Avskrivningar
Möbler 4 000 4 000 4 000
Datorer 4 000 4 000 4 000
Utrustning 4 000 4 000 4 000

Summa kostnader 158 000 108 000 269 000

Över-/Underskott 0 0 0

Total kostnad 535 000 kr
Kostnad per elev 53 500 kr
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Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande 
 
Nr. 1 (1) 

 
Förslag A 
För att fullfölja planen med att utveckla kompetensförsörjning, stärkt auktorisations ordning och 
digitalisering av SLR:s läroböcker, föreslår styrelsen att frigöra upp till 7,5 miljoner kronor under perioden 
2022-2027.  
 
Användningen av detta kapital skall särredovisas vid kommande årsmöten. 
 
I enlighet med SLR:s stadgar (bilaga 5 kapitel A) skall detta beslut konfirmeras vid ytterligare ett extra 
årsmöte. 
 
 
 
Förslag B 
Under förutsättning att årsmötet bifaller inkommen motion nr 1 enligt sidorna 11-13 föreslår styrelsen att 
frigöra 1,2 miljoner kronor under 2022-2023 för att möjliggöra genomförandet av motionens föreslagna 
verksamhet.  
 
Användningen av detta kapital skall särredovisas vid kommande årsmöten. 
 
I enlighet med SLR:s stadgar (bilaga 5 kapitel A) skall detta beslut konfirmeras vid ytterligare ett extra 
årsmöte. 
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