
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
SVERIGES LÅS- OCH SÄKERHETSLEVERANTÖRERS RIKSFÖRBUND -  802005-6126  ♦ SLR SERVICE AB - 556184-7061 
 

Granviksliden 2  ♦  435 35 Mölnlycke  ♦  Tel: +46 8 721 40 55  ♦  kansli@slr.se  ♦  www.slr.se 
 

          PRISER sid 1 (3)                    Uppdaterade 2022-03-14 

 

PROVTAGNING, PREPARANDKURS OCH LÄROBÖCKER 

 

Om planerade avgiftshöjningar 

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.  
 
SLR:s nya auktorisationsordning 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.  
 
Via SLR:s utbildningsfond kan medlemsföretagen söka bidrag för utbildning av anställda. Ett 
medlemsföretag som använder alla sina utbildningspoäng får tillbaka nästan en tredjedel av 
medlemsavgiften. Bidragen som betalas ut via Utbildningsfonden kan användas för att delfinansiera 
både gesäll- och mästarprov samt preparandkurser. 
 

 

Pris för gesällprov:  

Per provdeltagare och provtillfälle för medlemsföretag                              8 500 kr 
Per provdeltagare och provtillfälle för icke medlemsföretag                           12 750 kr 
 
Not. Gäller från 2022-07-01 och tills vidare. 
Lägsta deltagarantal för att uppnå balanserat budgetresultat: 5. 
Priserna gäller även omprov och är exklusive moms. 
 

Pris för mästarprov:   

En prishöjning i tre steg 

Steg 1: 2022-07-01 
Pris per provdeltagare och provtillfälle för medlemsföretag  3 000 kr 
Pris per provdeltagare och provtillfälle för icke medlemsföretag   4 500 kr 
 
Not. Lägsta deltagarantal för att uppnå balanserat budgetresultat: 4  
Priserna gäller även omprov och är exklusive moms. 

 

https://slr.se/utbildningsfonden/
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Steg 2: 2023-01-01       
Pris per provdeltagare och provtillfälle för medlemsföretag  4 000 kr 
Pris per provdeltagare och provtillfälle för icke medlemsföretag   6 000 kr 
 
Not. Lägsta deltagarantal för att uppnå balanserat budgetresultat: 3 
Priserna gäller även omprov och är exklusive moms. 

 

Steg 3: 2023-07-01 
Pris per provdeltagare och provtillfälle för medlemsföretag  5 000 kr 
Pris per provdeltagare och provtillfälle för icke medlemsföretag   7 500 kr 
 
Not. Lägsta deltagarantal för att uppnå balanserat budgetresultat: 3  
Priserna gäller även omprov och är exklusive moms 

 

 
Pris för yrkesprov: 
 
Totalpris        1 950 kr 
Per elev och provtillfälle       1 000 kr 
SLR:s stödfinansiering per provtillfälle          950 kr 
 
Not. Gäller från 2022-05-01 och tills vidare.  
Lägsta deltagarantal för att uppnå balanserat budgetresultat: 8.  
Priserna gäller även omprov och är inklusive moms. 
                                                                                                                                                          

Pris för preparandkurs (inför gesällprov):  
 
Per deltagare och kurstillfälle för medlemsföretag      8 200 kr 
Per deltagare och kurstillfälle för icke medlemsföretag                             10 500 kr 
 
Not. Gäller från 2022-07-01 och tills vidare. 
Lägsta deltagarantal för att uppnå balanserat budgetresultat: 6.  
Priserna är exklusive moms. 
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Pris för läroböcker (Nr 1 – 4):  

Vid beställning från ett medlemsföretag         600 kr  
Vid beställning från icke-medlem, skola eller allmänheten                                  750 kr 
 
Not. Gäller från 2022-02-14 och tills vidare. 
Priserna är per styck exklusive moms (6 procent). 
 
 

 


