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Information om medlems- och aspirantskap i SLR 

Krav på ett auktoriserat låsmästarföretag 

För att bli ett auktoriserat låsmästarföretag i SLR krävs att ägaren eller någon av de anställda har 
mästarbrev i låssmedsyrket. 
Låssmedsmästare måste arbeta minst 75 procent av normal arbetstid på driftsstället.  
En ansvarig föreståndare ska utses. Ofta är detta samma person som innehar mästarbrevet, dock 
kan en föreståndare utan mästarbrev utses. 

Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst två år, vara momsregistrerat, samt ha sin verksamhet i 
lokaler som överensstämmer med kriterier i SLR:s stadgar. Företaget ska också lämna 
allmänheten fullständig låssmedsservice. 

Ett medlemskap i SLR förutsätter också ett medlemskap i någon av SLR:s lokalföreningar alternativt 
regioner. 

Krav på ett aspirantföretag i SLR 

Ett företag som inte uppfyller normerna för fullvärdigt medlemskap kan genom att för en  tid av 
högst tre år vara aspirantföretag.  
Aspirantskapet kan när alla krav uppfylls övergå i auktoriserat medlemskap. 

Ett medlemskap i SLR förutsätter också ett medlemskap i någon av SLR:s lokalföreningar alternativt 
regioner. 

Den stora skillnaden mellan aspirantföretag och medlemsföretag är en låssmedsmästare med 
mästarbrev, hur                       länge företaget har bredrivit sin verksamhet, och servicegraden till kunden. 
Sökande förbinder sig att under de (högst) tre åren som aspirantföretag arbeta för att uppfylla 
kraven för fullvärdigt medlemskap. 

Ett aspirantföretag får inte profilera sig som ett SLR-auktoriserat företag. 

https://slr.se/privat/om-slr/stadgar/
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SLR:s medlemsavgift som betalas årligen

Medlemsavgift per medlems-/aspirantföretag  300 kr (ej avdragsgill) 

Fast avgift lås sektion per företag el. filial med omsättning < 6,0 Mkr 5 500 kr  
Fast avgift lås sektion per företag el. filial med omsättning > 6,0 Mkr 6 600 kr  

Rörlig serviceavgift, omsättningsbaserad  Enligt nivåtabell nedan 

Nivåtabell – Serviceavgift, fastställd 2022 
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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 

Övrigt

Engångsavgifter 
Inträdesavgift i förbundet för medlemsföretag 7 000 kr        
Aspirantföretag betalar halv inträdesavgift 

Besiktningsavgift vid nyinträde eller byte av lokal 6 000 kr 
(Andra kostnader kan tillkomma) 

SLR:s artikelregister 
Artikelregistret är ett frivilligt abonnemang som även innefattar artiklar som inte återfinns 
hos grossister.  

Grundabonnemang 5 300 kr 
Extra abonnemang 1 900 kr 

För företag med filialer är det obligatoriskt att debiteras för ett extra abonnemang per filial. 

Avgift till lokalförening/region är 0 kr. 

Moms tillkommer på samtliga avgifter, exkl. medlemsavgift. 

Frågor och funderingar, mejla kansli@slr.se. 

mailto:kansli@slr.se
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