
Verksamhetsplan 2022 - 2026

Allmänt
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en branschorgani-
sation för installationsföretag av säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster. SLR 
ställer krav på medlemsföretagens kompetens och seriositet med uppföljande 
kontroll av:

� Yrkesskicklighet med krav på gesäll- och mästarbrev i låssmedsyrket.
� Lokalkrav vad avser säkerhet för att skydda infomration som berör trejde part.
� Bakgrundskontroll av anställd personal i syfte att säkerställa skydd av säkerhet som

berör tredje part.
� Sund företagsekonomi.

Medlemsföretag som uppfyller kraven är auktoriserade av SLR. 

SLR verkar för en seriös säkerhetsmarknad genom att upplysa och informera 
kravställare, företagskunder och privatpersoner om aktuella normer, klassningar, 
godkända produkter och garantier.

SLR:s verksamhet regleras av förbundets stadgar och olika verksamhetsområden 
beslutas på den årliga föreningsstämman. 

SLR:s verksamhetsplan verkställs av förbundets styrelse och kanslipersonalen. 

Vision
SLR skall synliggöra och stärka medlemsföretagens varumärke och auktorisation 
hos kravställe (kunder), myndigheter och privatpersoner. 



Verksamhetsområden 

2. Kompetensförsörjning 
Bidra till att medlemsföretagen kan anställa välutbildad och seriös personal. Stödja utbild-
ningsanordnare av låssmeds-, låstekniker-, säkerhetstekniker- utbildning på såväl gymnasial 
som vuxenutbildningsnivå. 

6. Ekonomi
SLR finansieras via medlemsavgifter och genererade intäkter som skall täcka förbundets 
kostnader för löpande arbete, personalkostnader, lokaler med mera. Utöver detta kan fören-
ingsstämman besluta om genomförandet av särskilda projekt med hjälp av extra kapitaltill-
skott. 

3. Kompetensutveckling
Stödja medlemsföretag med utbildningar i syfte att stärka medarbetarnas kompetens med 
hänsyn till teknikutveckling, kund- och samhällskrav. Förbereda medlemsföretagens medarbe-
tare inför gesäll- och mästarprov. Planera, genomföra och administrera yrkesprov, gesäll- och 
mästarprov. 

1. Stärkt SLR-auktorisation
Genom uppföljande- och lärandekontroll säkerställa leveranssäkerhet och kvalitet i att med-
lemsföretagen uppfyller kunskaps- och färdighetskrav, professionella installationer och drift-
sättningar av säkerhetssystem. Detta ska hjälpa kravställare att värdera anlitandet av 
SLR-medlemsföretag högre och i större omfattning ställa SLR-auktorisation som krav i upp-
handlingar. 

5. Kommunikation
SLR skall externt och internt genom olika kanaler informera om aktuella säkerhetsfrågor och 
ämnen och i syfte att öka medlemsföretagens och kravställarnas kunskap om säkerhets-
branschen med tillhörande produkter och tjänster.

4. Medlemsservice 
Erbjuda medlemsföretagen service kring frågor som berör auktorisation, utbildning, lagstift-
ning, garantivillkor, opinionsbildning, bakgrundskontroll och ekonomi. 

Detaljerade beskrivningar av respektive verksamhetsområde framgår av bilaga.
Beskrivning av verksamhetsområden



Bilaga �ll verksamhetsplan 

Detaljerad beskrivning av verksamhetsområden 



1. Verksamhetsområde: Stärkt SLR auktorisa�on 

Sy�e 
Genom uppföljande- och lärandekontroll säkerställa leveranssäkerhet och kvalitet i a� medlemsföretagen 
uppfyller kunskaps- och färdighetskrav, professionella installa�oner och dri�sä�ningar av säkerhetssystem. 
De�a ska hjälpa kravställare a� värdera anlitandet av SLR-medlemsföretag högre och i större omfa�ning ställa 
SLR-auktorisa�on som krav i upphandlingar. 
 
Exempel på arbetsuppgifter 

• Projektleda utvecklingsarbetet genom auktorisa�onsrådet 
• Samtala och kommunicera med intressenter 
• Insamling av synpunkter från intressenter  
• Ak�vitetsplanering 

Tidsplanering  
• Ansvarsfördelning 
• Budgetera 
• U�orma och utveckla auktorisa�onsordningen 
• Utveckla ru�ner 
• U�orma prov och självtester 
• Projektuppföljning  
• Kommunika�on med medlemmar och externa parter 
• Skapa och skicka ut Informa�onsbrev  
• Skapa presenta�onsmaterial och hålla informa�onsgenomgångar 

 
 



1.1. Mål för verksamhetsområde: Stärkt SLR auktorisa�on under perioden 2022–2026 

 
Nr Kvan�ta�va mål Kvalita�va mål 
1 Genomföra självtes�llfälle 2022 

 
 
 

  

2 Genomföra fysiskt prov�llfälle 2022  

3 Färdigställa en fungerande och fortlöpande 
auktorisa�onsordning 2023 

 

4 Färdigställa projektet med 
auktorisa�onsrådet och överlämna fortsa� 
utveckling av auktorisa�onsrådet �ll 
auktorisa�onsnämnden 2024 

 

 
 
 



2. Verksamhetsområde: Kompetensförsörjning 
 

Sy�e 
Verksamhetsområdets sy�e är trygga kompetensförsörjningen för låssmedsyrkena på lång sikt. Genom 
strategiska insatser skall verksamhetsområdet bidra �ll a� medlemsföretagen kan anställa välutbildad och 
seriös personal. Verksamhetsområdets sy�e är också a� utveckla en effek�v och systema�serad organisa�on 
för låssmedsutbildning och vidare a� stödja utbildningsanordnare på gymnasial och e�ergymnasial 
utbildningsnivå.  
 
 
Exempel på arbetsuppgifter 

• Ini�era och utveckla strategier för fram�dssäkrad kompetensförsörjning i samverkan internt och externt 
• Ansöka om extern projek�inansiering exempelvis via statsbidrag 
• Förhandla och om intern projek�inansiering exempelvis genom anslag  
• Utveckla och processleda projekt som bidrar �ll a� säkra kompetensförsörjningen 
• Processleda projekt för rekrytering av elever, instruktörer och lärare 
• Stödja andra verksamhetsdelar och styrelse avseende frågor som rör utbildningsväsendet 
• Redovisa, redogöra och informera om frågor som kan kopplas �ll kompetensförsörjning internt och 

externt 
• Utveckla Kvalitetssystem 
• Administrera verksamhetsutvärdering 
• Dokumentera och skriva rapporter 
• Hantera inkommande ärenden 
• Överblicka och lösa problem som kopplas �ll projekt för kompetensförsörjning 
• Utreda, utvärdera och besluta om åtgärder för problemlösning 

 
 
 
 

 
 
 



2.1. Mål för verksamhetsområde: Kompetensförsörjning under perioden 2022–2026 

 

Nr Kvan�ta�va mål Kvalita�va mål 
1  Fortsä�a a� definiera olika yrkesroller som återfinns på e� 

modernt säkerhets- & låsföretag.  

2 Öka andelen utbildningsanordnare som erbjuder 
utbildning som leder �ll låssmedsyrkena 

S�mulera och utveckla nya utbildningsvägar 

3 Tillse a� söktrycket �ll befintliga och nya 
utbildningar ökar 

 

Utveckla gymnasieutbildningen med hänsyn �ll programbyte 

4 Rekrytera fler instruktörer och lärare Inrä�a en intern pedagogisk utbildning för instruktörer 

5 Tillse a� fler företag engagerar sig i 
kompetensförsörjningsfrågorna 

 

Utveckla utbildningsformer för grundutbildning 
som utgår från olika anställningsformer  

6  Kvalitetssäkra nya och befintliga utbildningar  

7  Utveckla interna verksamheter för utbildning provtagning och 
branschvalidering 

8  Utveckla läromedel och läropla�orm 



3. Internt verksamhetsområde: Kompetensutveckling 
 

Sy�e 
Verksamhetsområdets sy�e är a� stödja medlemsföretag med utbildningar som skall a� stärka medarbetarnas 
kompetens med hänsyn �ll teknikutveckling, kund- och samhällskrav. Vidare skall verksamhetsområdet 
förbereda medlemsföretagens medarbetare och andra intressenter inför yrkesprov, gesäll- och mästarprov. 
Verksamhetsområdet skall också planera, genomföra och administrera yrkesprov, gesäll och mästarprov. 
 
 
Exempel på arbetsuppgifter 

• Utveckla verksamheten vid låsteknikcentrum  
• Planera verksamhet avseende kurser och provtagning 
• Samverka med SLR på central nivå  
• Samverka med medlemsföretag och extern part 
• Förhandla med extern part 
• Besluta, förhandla och avtala i enlighet med delega�onsordning 
• Genomföra utbildningsinsatser och provtagning  
• Administrera utbildningsinsatser och provtagning 
• Anskaffa erforderligt material och utrustning 
• Utvärdera, dokumentera och redogöra för genomförda insatser 
• Revidera genomförda insatser 
• Samordna verksamhetsinsatser 
• Informera om verksamhet, utbildningsvägar, yrke och bransch 
• Planera och genomföra marknadsföringsinsatser externt och internt 

 

 

 



3.1. Mål för verksamhetsområde: Kompetensutveckling under perioden 2022–2026 

 
Nr Kvan�ta�va mål Kvalita�va mål 
1 Öka andelen kursdeltagare Utveckla kursutbud för kompetensutveckling 

 
2 Öka andelen utbildningsanordnare som 

erbjuder utbildning som leder �ll 
låssmedsyrkena 

Kvalitetssäkra nya och befintliga utbildningar  

 

3 Tillse a� söktrycket �ll befintliga och nya 
utbildningar ökar 

 

Utveckla strategier för marknadsföring och 
informa�on om yrke och bransch 

 

4 Öka andelen prov�llfällen och provavläggare  Utveckla yrkesprov, gesäll, mästarprov 

5 Tillse a� fler företag engagerar sig i 
kompetensförsörjningsfrågorna 

 

Utveckla strategier för marknadsföring och 
informa�on  

 

 
 
 
 



4. Verksamhetsområde: Medlemsservice

Sy�e 
Verksamhetsområdet sy�ar �ll a� �llhandahålla service �ll medlemsföretagen som berör 
auktorisa�on, utbildning, lags��ning, garan�villkor, opinionsbildning, bakgrundskontroll och 
ekonomi. 

Exempel på arbetsuppgifter 
Kansliadministra�on 

• Samordna tjänster för dri� av SLR:s kansliets lokaler och kontakter med olika 
leverantörer

• Hantera inkommande samtal, mail och post
• Stödja medlemsföretag och lokalföreningar
• Stödja medarbetare
• Besvara frågor eller styra frågor vidare
• Samordna och hantera register
• Hantering av enkäter och anmälningsformulär
• Fakturera
• Administra�on av SLR:s profilprodukter �ll medlemsföretagen
• Utveckla hållbara och kvalitetssäkrade ru�ner
• Skriva protokoll
• Utreda och administrera SLR:s medlemsärenden
• Planera, samordna och genomföra event
• Kommunicera kursutbud på hemsidan
• Administrera utbildningsfonden och utbildningar
• Koordinera arbetsuppgi�er och verka för e� go� samarbete internt och externt
• Utveckla nya administra�va ru�ner inklusive digitala pla�ormar för administra�on, 

kommunika�on och samarbete



4.1. Mål för verksamhetsområde: Kansli-medlemsservice under perioden 2022–2026 

 
Nr Kvan�ta�va mål Kvalita�va mål 
1  

Minska svars�der för medlemsärenden 
 

 

Medlemsföretagen och övriga intressenter får en   

snabb och träffsäker hantering av ärenden. 

 

 
2  

Färre moment i de administra�va ru�nerna 
och öka det interna samarbetet. 

 

 

Det administra�va arbetet fungerar ra�onellt och 
frik�onsfri� såväl fysiskt som digitalt. 

 
3  

Utveckla en effek�v och strukturerad hantering 
av medlemsärenden, det interna samarbetet som 
administra�va 

 
4   

5   

 

 
 
 
 



5. Internt verksamhetsområde: Kommunika�on 
 

Sy�e 
Verksamhetsområdet sy�ar �ll a� externt och internt genom olika kanaler informera om aktuella 
säkerhetsfrågor och ämnen i sy�e a� öka medlemsföretagens och kravställarnas kunskap om 
säkerhetsbranschen med �llhörande produkter och tjänster. 
 
Exempel på arbetsuppgifter 
• Ansvara för intern kommunika�on och intranät 
• Ansvara för all officiell extern kommunika�on  
• Ansvara för a� alla kommunika�onsinsatser har rä� format, tonalitet, anslag och paketering av budskap 
• Ansvara för utveckling, framtagande och genomförande av kommunika�onsplaner och 

kommunika�onsstrategier 
• Ansvara för utveckling och framtagande av marknadsföringsstrategier 
• Förfa�a och bearbeta texter 
• Ansvara för formgivning, bearbetning och produk�on av bilder 
• Ansvara för layout, formgivning och grafiskproduk�on av digital och tryckt media 
• Projektleda kommunika�onsak�viteter både fysiska och digitala 
• A� vara redaktör för �dningen Säkerhetsinstallatören 
• Skapa journalis�skt innehåll för Säkerhetsinstallatören 
• Ansvara och/eller samordna produk�on av trycksaker 
• A� vara redaktör för valda sociala medier och digitala kommunika�onskanaler 
• A� administrera vald kommunika�onspla�orm 
• Språkgranska olika typer av texter inom organisa�onen  
• Framtagning av marknadsföringsmaterial och trycksaker 
• Omvärldsbevaka samhälle och bransch inklusive hantering och uppföljning av u�all 

Samordna kommunika�onsinsatser med andra kommunikatörer i branschen 
• Säkerställa uppföljning och dokumenta�on av samtliga kommunika�onsinsatser via vedertagna 
• uppföljnings- och sta�s�kverktyg  
• Kontakt med relevanta leverantörer 
• Förhandla om externa tjänster 



5. 1. Mål för verksamhetsområde: Kommunika�on under perioden 2022–2026 
  

Nr Kvantitativa mål Kvalitativa mål 
1  

 
 Kommunicera kvalita�va texter med relevant   innehåll �ll 
medlemsföretag, bransch och omvärld 

2 Synliggöra SLR:s varumärke i fler relevanta 
sammanhang 

 Utveckla strategier för a� synliggöra SLR:s   
 varumärke  

3 A� konsekvent kommunicera 
kompetensförsörjning som fokusområde 

A� öka medlemsföretagen och kravställarnas kunskap om 
säkerhetsbranschen 

4 A� öka kommunika�onsfrekvensen  A� belysa fokusområden och skapa opinion i olika kanaler 

5   A� omvärldsbevaka samhälle och bransch  
 
 

6 A� nå ut med e� relevant opinionsbildande 
budskap �ll en bredare målgrupp 

A� utveckla andra format för kommunika�on 
 

7  A� befästa SLR:s posi�on och roll i säkerhetsbranschen 

8  A� öka medlemsföretagen och kravställarnas kunskap om 
säkerhetsbranschen 

 



6.  Internt verksamhetsområde – Ekonomi  
 
Sy�e 
Verksamhetsområdet sy�ar �ll a� ge stöd och service �ll ordförande och styrelse samt personal med ansvar 
för olika verksamhetsområden. Stödet utgörs primärt av bra och lä�överskådliga ekonomiska 
månadsrapporter med uppföljning gentemot aktuell budget. Verksamhetsområdets sy�e är också a� ansvara 
för servicebolagets samt förbundets ekonomi och löpande redovisning, och vidare a� �llse a� den löpande 
verksamheten följer riktlinjerna. Verksamhetsområdet ansvarar även för övervakning av finansieringen via 
medlemsavgi�er och kontroll så a� bolagets genererade intäkter täcker kostnader för kansliets löpande 
arbete. Här ingår också bevakning och styrning så a� extra kapital�llsko� för öronmärkta projekt används på 
rä� sä�. 
 
Exempel på arbetsuppgifter 

• Förvaltning av och löpande uppdatering av medlemsavtalsregistret i Fortnox. 
• Årlig fakturering (januari) av medlems och Serviceavgi�er för SLR och SHG 
• Årlig fakturering (juni) av ar�kelregistret samt uppdatering av avtal dito 
• Löpande fakturering av annonser i �dningen Säkerhetsinstallatören 
• Övrig fakturering u�örs direkt av respek�ve verksamhetsområde. 
• Bokföring, kontering och bokning av inbetalningar samt betalningsbevakning av samtliga kundfakturor. 
• Registrering, kontering och kontroll av leverantörsfakturor. 
• Leverantörsbetalningar. 
• Granska och godkänna löner samt verkställa löneutbetalningar. 
• Bevaka och godkänna betalningar av ska�er och avgi�er samt a� de�a sker i rä� �d.  
• Månatligen skapa ekonomiska rapporter övergripande samt även nedbrutet på respek�ve 

verksamhetsområde inklusive jämförelse med budget. 
• Årsvis (oktober) ta fram budge�örslag i samråd med ordförande och styrelse. 
• Löpande e�er avrop delta i styrelsemöten gällande ekonomifrågor. 
• Övergripande ansvar för de IT-system som används. 
• Medverka, övervaka och utvärdera implementa�on av Dynamics och önskad funk�onalitet gällande: 

- Auktorisa�onsuppföljning med koppling �ll LARA 
- Kurshanteringssystem för kurskatalog med koppling �ll hemsida och Fortnox 
- Gesäll och mästarbrevshantering 
- Elektroniska läromedel 

• Bokslutsarbete, leverera nödvändiga underlag som krävs �ll ekonomibyrå samt revisor. 
• Revison, ansvar för kontakt med revisorer 
• Ansvarig utgivare för �dningen Säkerhetsinstallatören – innehåll, faktagranskning samt korrektur. 

 



 
 

 

6.1.   Mål för verksamhetsområde: Ekonomi under perioden 2022–2026 

 
Nr Kvan�ta�va mål Kvalita�va mål 
1 A� ekonomiska rapporter levereras i 

�d �ll styrelse/verksamhetsområden 
A� ny� upplägg för redovisningen (2022) 
med förändrade konton och kostnadsställen 
löpande skall ge ansvariga för 
verksamhetsområden samt styrelse en ökad 
ekonomisk förståelse samt relevant 
uppföljning och beslutsunderlag. 

2  A� det nya medlemsregistret och  
 kurshanteringssystemet (Dynamics) 
 implementeras fullt ut under året. 

Effek�visering av debiteringar med mera genom 
automa�sering gällande bland annat fakturering 
via Dynamics och Fortnox 

3  A� den löpande verksamheten balanserar via 
avgi�er och bolagets genererade intäkter. 

4  A� leverantörsfakturor betalas i �d A� SLR är en bra betalare 

5  A� hantering av frågor gällande kundfakturor 
  sker innevarande vecka 

Nöjda medlemmar och annonsörer 

6  Stabil ekonomi med full kontroll. 
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