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Protokoll  
SLR:s yrkesråd    Mötesnummer: 1 
       
 
Deltagarlista  
Jan Thörner,   Mart. Matsson & Co, Göteborg 
Hans- Olof Lloyd,  Allmänna lås, Malmö 
Benny Jansson,  Ordförande 
Thorbjörn Hellman Ansvarig kompetensförsörjning 
Dan Delleborn  Ledamot Svemek 
Anders Göthberg SLR Granskningsnämnd 
Michael Prietzel Utbildningsstödjare 
 
 
Mål med mötet 
Att inrätta yrkesrådet samt besluta om strategier för utveckling av utbildningsvägar för 
låssmedsyrkena. 
 
Dagordning 

• Val av ordförande 
• Val av sekreterare 

 
Formalia gällande yrkesrådets inrättande 

• Yrkesrådets inrättande 
• Yrkesrådets uppgift 
• Arbetsrutiner 
• Mötesfrekvens 

 
Frågor för utredning, beredning och beslut 

• Nya utbildningsvägar- Kompetenscentrum säkerhet- presentation 
• Arbete med utbildningsstöd och regionala representanter  
• Kurskonkretisering avseende kurser i hantverksteknik 
• Rekrytering av nya utbildningsanordnare 
• Rekrytering av lärare  
• Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 
• Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan,  
• Gesäll och mästarprov 
• Frågor om system för SLR-godkänd utbildningsgivare 
• Frågor om vuxenutbildning med SLR-YI 
• Frågor om YH-utbildning  
• Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 
• Fördelning av arbetsuppgifter 
• Övriga frågor 
• Tid för nästa möte beslutas 
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Dagordningen godkändes följande punkter behandlades: 
Val av ordförande 
Benny Jansson valdes till mötesordförande 
 
Val av sekreterare 
Thorbjörn Hellman valdes till mötessekreterare 
 
Formalia gällande yrkesrådets inrättande 
Yrkesrådets inrättande 
SLR:s yrkesråd inrättades vid SLR:s kongress den 13 april 2018 
 
Yrkesrådets uppgift 
Yrkesrådet har till uppgift tillse att kompetensförsörjningen till låssmedsyrkena i Sverige fungerar 
tillfredställande för Sveriges lås-och säkerhetsföretag.  
 
SLR:s Yrkesråd är en branschgemensam plattform för påverkan av beslutsfattare och myndigheter så 
att lås- och säkerhetsbranschens yrkes och utbildningsfrågor lyfts fram och ges rätt fokus i det 
offentliga utbildningsväsendet i förhållande till de behov och krav på utbildningskvalitet som krävs 
för att branschens kompetensförsörjning skall fungera. 
 
Arbetsrutiner 
SLR:s Yrkesråd är ett samarbetsorgan för hantering av yrkes- och utbildningsfrågor inom lås- och 
säkerhetsbranschen.  
Yrkesrådet har till uppgift att tillse att utbildningar som leder till Låssmedsyrkena håller den kvalitet 
som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare.  
 
Yrkesrådet arbetar med rådgivande och stödjande verksamhet för utbildningsanordnare och lärare, 
företag och handledare samt programråd vid de gymnasieskolor som bedriver utbildning inom 
hantverksprogrammet med yrkesutgång låssmed.  
 
Yrkesrådet arbetar enligt demokratisk beslutsordning med utslagsröst från SLR:s styrelseordförande 
 
Ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor inom SLR ansvarar för att kallelse och dagordning skickas 
ut senast tre veckor innan yrkesrådets sammanträde. Förslag till punkter som skall tas upp på 
dagordningen skickas till SLR:s kansli senast fyra veckor innan yrkesrådets sammanträde. 
 
Mötesfrekvens 
Yrkesråden sammanträder i normalfallet två gånger per år. Anpassning sker efter behov och aktuella 
arbetsuppgifter. Yrkesrådens möten kan vara fysiska eller ske via telefon eller webb. I vissa fall kan 
dokument skickas ut till yrkesrådets ledamöter via mail för bedömning och snabbhantering. 
 
Thorbjörn tar fram mötesplan för 2019, skall meddelas senast vid yrkesrådets nästa möte den 30 
oktober 2018 
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Frågor för utredning, beredning och beslut 
Nya utbildningsvägar- Kompetenscentrum säkerhet- presentation 
Thorbjörn inledde med en presentation av Kompetenscentrum säkerhet ett förslag till 
utbildningsmodell som planeras i samarbete med Göteborgs Stad.  
 (SLR bygger vidare på arbetet med utveckling av en branschskola) 
 

• Uppbyggnad av kompetenscentrum- säkerhet  
Ett kompetenscentrum kan byggas upp på ett eller flera ställen i landet. Kompetenscentrum- 
säkerhet skall kunna ta emot elever från hela landet för utbildning i vissa yrkeskurser under delar av 
elevernas utbildning. På så sätt kan en tillräcklig volym elever samlas för att kunna erbjuda relevanta 
yrkeskurser med god kvalitet och fler elever kan få tillgång till utbildningen, oavsett hemkommun.  
 

• Gemensam ingång- Säkerhet 
En utbildningsmodell med en gemensam ingång och flera yrkesutgångar kan öka antalet sökande och 
därmed bredda elevurvalet till respektive yrkesutgång.  
 

• Riksrekryterande utbildning 
Nationella yrkespaket för flera yrkesutgångar inrättas i syfte att klargöra branschernas krav på 
utbildningens innehåll 
 

• Inrättande av certifikat kopplade till SEQF 
Förslagsvis så inrättas yrkescertifikat på tre nivåer där nivå tre anger högsta nivå och reglerar hela 
yrkets förväntade kompetens medan yrkescertifikat nivå ett och två reglerar delar av branschens 
förväntade yrkeskompetens för ett specifikt yrke. Yrkescertifikat nivå ett och nivå två kan således 
innehas av flera yrkesgrupper beroende föreliggande kompetensnivå. 
 
Janne Thörner påpekade att certifikat inte är det lämpligaste namnet på det dokument som föreslås 
ovan, yrkesbevis alternativt yrkesbrev med angiven nivå är en lämpligare benämning. 
(Benämningen yrkesbrev kan vara att föredra då denna benämning kopplar till benämningarna gesäll 
och mästarbrev) 
 
Mötet diskuterade hur låssmedsyrkena skulle kunna beskrivas enligt SEQF, mötet konstaterade 
vidare att kompetensnivåerna enlig SEQF inte stämmer överens med hur låssmedsyrkenas 
förväntade kompetens ser ut i verkligheten. Benny redovisade grunderna i den Italienska modellen 
för beskrivning av låssmedsyrkenas kompetens i enlighet med EQF. Mötet menade att SLR skall träffa 
representanter för YH-myndigheten som handhar frågor om SEQF och beskriva problematiken med 
de fastställda kompetensnivåerna, mötet skall föregås av ett möte med Sveriges Hantverksråd. 
 
Thorbjörn planerar möte med hantverksrådet och YH-myndigheten för lösning av problematiken med 
SEQF. 
 
Michael lade fram ett förslag till beskrivning av kompetenser för yrket, förslaget skickas till Thorbjörn 
för vidarebefordran till Yrkesrådet. 
 
Vidare diskussion angående Kompetenscentrum säkerhet vid nästa möte 
 
 
 



  2018-09-12 

 
 
 

 
Arbete med utbildningsstöd och regionala representanter  
Thorbjörn redogjorde för följande försöksverksamheter:  
 

1. SLR:s utbildningsstöd  
SLR har här valt att samarbeta med Michael Prietzel och Pierre Isgren båda legitimerade yrkeslärare 
med lång bransch och undervisningserfarenhet. 
Målsättningen med utbildningsstödet är att på olika sätt stödja utbildningsanordnare, lärare och 
handledare i arbetet med att undervisa och handleda elever som genomgår utbildning till 
låssmedsyrkena. Utbildningsstödet lämnas till handledare inom SLR YI samt till personal inom 
gymnasieskola och Komvux. 
 

2. regionala representanter 
SLR har engagerat Jan Celsing som regional representant i Stockholm. Målsättningen med de 
regionala tjänsterna är effektivisera SLR:s kontakter med utbildningsanordnare, rekrytera företag för 
genomförande av utbildning, rekrytera handledare och lärare samt att marknadsföra låssmedsyrkena 
lokalt och regionalt. 
 
Försöken skall utvärderas i januari 2019 
 
SLR planerar också för liknade verksamhet i region väst och region syd, SLR tar tacksamt emot förslag 
på personer som skulle kunna fungera som regionala representanter i dessa regioner 
 
Kurskonkretisering avseende kurser i hantverksteknik 
Thorbjörn redogjorde för behovet av nya uppdaterade kurskonkretiseringar för kurser i 
hantverksteknik inom gymnasieskola och Komvux, mötet diskuterade detta och det beslutades att  
 
Thorbjörn och Michael ansvarar för att ta fram ett förslag till uppdaterad kurskonkretisering som 
skickas ut via mail till Yrkesrådet för behandling och beslut.  
 
Rekrytering av nya utbildningsanordnare 
Praktiska har sålts till utbildningskoncernen Academedia, utbildningar till låssmedsyrkena i Västerås, 
Malmö och Uppsala har lagts ned med hänvisning till låga söktal, dock är söktalen lika de som 
redovisats för de tre senaste åren. SLR reder ut orsakerna till att utbildningarna har lagts ned, på 
vissa orter förhandlar SLR med alternativa skolor 

Mötet diskuterade frågan och konstaterade att SLR måste verka för att hitta fler 
utbildningsanordnare, då det inte är optimalt att koncentrera samverkan till en enda skolhuvudman. 
Thorbjörn redogjorde för ett planerat samarbete med den kommunala skolan Malmö Lärlingscenter.  
Lägesrapport vid nästa möte. 

Rekrytering av lärare  
Det råder stor brist på lärare i inom låssmedsyrkenas kompetensområde. 
Om fler elever skall kunna utbildas så krävs fler lärare.  SLR planerar därför att starta upp verksamhet 
för rekrytering av lärare. Verksamheten skall finansieras genom uthyrning av undervisningspersonal 
till olika utbildningsanordnare, verksamheten har arbetsnamnet SLR:s Undervisningsservice. SLR 
planerar i nuläget för två uthyrningsuppdrag, ett uppdrag i samverkan med Movant i Stockholm och 
ett uppdrag i samverkan med Malmö Lärlingscenter.  
Vidare diskussion vid nästa möte 
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Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 
Frågor om rekrytering av APL-företag och handledare berördes helt kort. Mötet konstaterade att 
grundutbildning i låssmedsyrket skall genomföras som företagsförlagd utbildning. Det är därför av 
vikt att våra medlemsföretag ges rätt förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom 
gymnasieskola och Komvux.  
Vidare diskussion vid nästa möte 
 
Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan 
Benny informerade om att SLR tillsammans med Praktiska Stockholm ingår i ett nationellt försök med 
yrkesprov i Skolverkets regi.  Benny berättade om det indelande mötet med Skolverket och om det 
yrkesprov som Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN) använder i gymnasieskolan. Mötet tog del av en 
informationsfilm som gäller LYN:s yrkesprov. 
 
Sammanfattning av mötets diskussioner i frågan: 
Yrkesprovet skall mäta kvalifikationer i låssmedsyrket motsvarande den nivå som en elev har efter 
genomförd gymnasieutbildning alt. Komvuxutbildning. Detta är generellt den lägsta utbildningsnivå 
som en person skall ha uppnått och ändå betraktas som anställningsbar av branschen.  
Yrkesprovet kopplas till gymnasieskolans examens- och ämnesmål samt till tillämpliga delar av 
innehållet i branschens befintliga gesällprov. Provet kompletterar eller ersätter gymnasiearbetet och 
utgör branschens beskrivning av kvalifikationer för låssmedsyrkena med koppling till SEQF nivå 4.  
Ett godkänt yrkesprov visar att eleven behärskar de grundläggande kvalifikationer som krävs för att 
erhålla anställning och en grund för att utvecklas i yrket.  
 
En grupp tillsattes för att utveckla SLR:s yrkesprov, gruppen består av: 
Anders Göthberg, Janne Thörner och Michael Prietzel. 
 
Janne Thörner är sammankallande för yrkesprovsgruppen 
 
Det beslutades att ett första utkast till ramar för SLR:s yrkesprov skall vara klart till Yrkesrådets nästa 
möte den 30 oktober så att förslaget kan presenteras på nästa yrkesprovsmöte på Skolverket  
den 8 november. 
 
Thorbjörn skickar ut allt tillgängligt material gällande yrkesprovsförsöket till yrkesprovsgruppen med 
kopia för kännedom till övriga ledamöter. Thorbjörn pratar med representanter för World Skills om 
bedömningsmallar som eventuellt kan användas i utvecklingen av SLR:s yrkesprov. 
 
Gesäll och mästarprov 
Mötet diskuterade gesäll och mästarprovens innehåll och behovet av revidering. Vidare diskuterades 
kopplingar mellan gesällprov och yrkesprov. Ett mästarprov för larminstallatörer bör inrättas, ett 
gesällprov för larminstallatörer har inrättats, få genomför dock detta gesällprov. Yrkesrådet menar 
att SLR bör verka för att fler genomför gesällprovet för larminstallatörer. 
Thorbjörn skickar instuderingsfrågor som berör SLR-YI till Anders, frågorna kan eventuellt utgöra 
grund för gesällprovets utveckling 
 
Thorbjörn kontaktar hanverksrådet om inrättande av mästarprov för larminstallatörer 
Benny kontrollerar förutsättningar genomförande av preparandutbildning för gesällprov för 
larminstallatörer. Hantverksrådet bjuds in till SLR-dagarna för vidare diskussioner i ärendet 
Fortsatta diskussioner vid nästa möte 
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Frågor om system för SLR-godkänd utbildningsgivare 
SLR har tidigare beslutat att göra en kvalitetssäkring av de utbildningsanordnare som utbildar i 
låssmedsyrket. Kvalitetssäkringen som benämndes SLR Rekommenderad Låssmedsutbildare 
genomfördes aldrig fullt ut. Mötet menade att det är lämpligt att ta fram ny riktlinjer för 
kvalitetssäkring av utbildning. 
Fortsatta diskussioner vid nästa möte 
 
Frågor om vuxenutbildning med SLR-YI 
Vuxenutbildning 
Uppstart av vuxenutbildning för 10- 15 låssmedselever i Stockholm, utbildningen som drivs av 
Movant i samverkan med SLR genomförs som lärlingsutbildning vilket innebär att de SLR företag som 
tar emot elever får ekonomisk ersättning från staten för undervisning och handledning. SLR ersätts 
dessutom av Movant för utbildningsinsatser och lärartjänst, kursstart den 15 oktober. 
Lägesrapport vid nästa möte 
 
SLR-YI 
SLR har utvecklat en kursutformad utbildningsmodell inom ramen för yrkesintroduktionsanställning. 
för utbildning till låstekniker. Utbildningen inom SLR-YI är helt företagsförlagd och förutsätter 
anställning vid ett SLR anslutet företag. Utbildningsmodellen har lanserats och enligt uppgift så har 
nio SLR- anslutna företag startat utbildning inom SLR-YI. Utbildningen inom SLR-YI avslutas med ett 
prov som leder till ett branschcertifikat för låstekniker, Provet är inte färdigutvecklat ännu, detta bör 
genomföras snarast, yrkesrådet behöver också ta fram ett namn på det certifikat som utfärdas efter 
genomförd och godkänd utbildning. Mötet diskuterade benämningen: yrkesbrev, som kopplar till 
gesällbrev och mästarbrev, frågan bör utredas i samklang med utvecklingen av SLR:s yrkesprov och 
resonemangen som gäller olika certifikat i det planerade projektet: Kompetenscentrum säkerhet 
 
SLR har också märkt av ett ökat intresse för utbildning till låssmedsyrkena. Under perioden augusti- 
september 2018 så har ett 40-tal elever som är intresserade av att påbörja utbildning till låstekniker 
hört av sig till SLR. Detta skall jämföras med att ett 10-tal elever hörde av sig till SLR i samma ärende 
under hela 2017.  
 
En utbildning inom SLR-YI för yrket larmtekniker skall utvecklas av SLR i samverkan med 
Säkerhetsbranschen 
Vidare diskussion vid nästa möte 
 
Frågor om YH-utbildning  
Thorbjörn informerade om att en ny ansökan om YH- utbildning har lämnats in till YH-Myndigheten i 
samverkan med Campus Telge. Utbildningen är 2- årig och planeras leda till yrket projektledare. 
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Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 
Fyra alternativ gällande gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena diskuterades:  
 
Alternativ 1a 
Nuvarande utbildning inom hantverksprogrammets övriga yrken med yrkesutgång låssmed utvecklas 
med nya kurskonkretiseringar och fler valbara kurser 
 
Alternativ 1b 
Utbildningen inom hantverksprogrammet utvecklas med egen inriktning avseende låsteknik för 
yrkesutgång låssmed, här krävs inrättande av nytt ämne avseende låsteknik och inrättande av nya 
kurser 
 
Alternativ 2 
Utbildning till låssmedsyrkena flyttas till el- och energiprogrammet, här krävs utredning om 
anpassningar av examensmålet samt inrättande av ny inriktning och nya kurser avseende låsteknik 
för yrkesutgång låssmed 
 
Alternativ 3 
Utbildning till låssmedsyrkena flyttas till industritekniska programmet, här krävs utredning om 
anpassningar av examensmålet samt inrättande av ny inriktning och nya kurser avseende låsteknik 
för yrkesutgång låssmed 
 
Mötet konstaterade att alternativ 3 som innebär utbildning inom gymnasieskolans industritekniska 
program är mest fördelaktigt för utbildning till låssmedsyrkena.  
 
Detta grundar sig på att yrket är kopplat till SVEMEK och Industriarbetsgivarna som verkar för 
utbildning inom det industritekniska programmet samt att examensmålet för det industritekniska 
programmet stämmer överens med låssmedsyrkenas yrkesutövning på ett mer naturligt sätt än 
övriga program.  
 
Thorbjörn tar fram förslag till strategi för programbyte, rapport vid nästa möte 
 
Not. För att kunna flytta gymnasieskolans låssmedsutbildning från hantverksprogrammet till 
industritekniska programmet så måste nya kurser i låsteknik formuleras och inrättas, Vidare så kan 
vissa delar av examensmålet behöva omformuleras. Industriarbetsgivarna har SLR erbjudit stöd i 
frågan 
 
Fördelning av arbetsuppgifter 
Se respektive punkt 
 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor redovisades 
 
Tid för nästa möte beslutas 
Nästa Yrkesrådsmöte den tisdagen den 30 oktober klockan: 10.00- 15,00 
(Möteslokal meddelas senare, eventuellt genomförs mötet som videokonferens) 
 


