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Protokoll  
SLR:s yrkesråd    Mötesnummer: 3 
 
Deltagarlista  
Hans- Olof Lloyd,  Allmänna lås, Malmö 
Benny Jansson,  Ordförande 
Thorbjörn Hellman Ansvarig kompetensförsörjning 
Dan Delleborn  Ledamot Svemek 
Michael Prietzel Utbildningsstödjare 
 
Förhindrade 
Anders Göthberg SLR Granskningsnämnd 
Jan Thörner,   Mart. Matsson & Co, Göteborg 
 
 
Mål med mötet 
Besluta om strategier för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsvägar för låssmedsyrkena. 
 
Dagordning 

 Val av ordförande 

 Val av sekreterare 

 Genomgång av senaste mötesprotokoll 
 

Frågor för utredning, beredning och beslut 

 Kompetenscentrum säkerhet, väst, nord 

 Regionala representanter, väst och syd 

 Kurskonkretisering avseende kurser i hantverksteknik 

 Nationella yrkespaket, Larm 

 Rekrytering av lärare  

 Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 

 Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan, rapport 

 Antal elever i utbildning nuläge 

 Fråga från Praktiska 

 Kvalitetsgranskning Praktiska Stockholm 

 Utbildning, Pilotprojekt Movant  

 SLR-YI- Larm 

 Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 

 Gesäll och mästarprov  

 Fördelning av arbetsuppgifter 

 Övriga frågor 

 Tid för nästa möte beslutas 
 
 

 



 

 
 

 
Dagordningen godkändes följande punkter behandlades: 
Val av ordförande 
Benny Jansson valdes till mötesordförande 
 
Val av sekreterare 
Thorbjörn Hellman valdes till mötessekreterare 
 
Genomgång av senaste mötesprotokoll 
Inget att rapportera 
 
Kompetenscentrum säkerhet, väst, nord 
SLR Kompetenscentrum Säkerhet (SKS) är SLR:s nya framtidssatsning för lösning av branschens 
kompetensförsörjning på lång sikt. För att branschens kompetensförsörjning skall fungera optimalt så 
bygger SLR upp fyra kompetenscentra med lokal förankring i Stockholm, Göteborg, Umeå, och 
Malmö. 
Start för SKS i Stockholm planeras till 2019-05-01 och SKS i Göteborg har enligt gällande 
avsiktsförklaring tänkt startdatum under hösten 2019.  
Yrkesrådet fortsätter diskussionerna om uppbyggnaden av kompetenscentrum säkerhet vid nästa 
möte. (Förklarande skiss biläggs protokollet) 
 
Regionala representanter, väst och syd 
Regional representant tillsatt i region väst. SLR fortsätter arbetet med rekrytering av representant för 
region syd under våren 2019. Lägesrapport vid nästa möte 
 
Kurskonkretisering avseende kurser i hantverksteknik 
SLR har enligt tidigare beslut i yrkesrådet lämnat en framställan till det nationella programrådet för 
det industritekniska programmet om byte av program för den gymnasiala låssmedsutbildningen från 
hantverksprogrammet till industritekniska programmet.  
(Se vidare under punkten Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena nedan) 
 
Hans-Olov påpekade att låsmedsutbildningen som tidigare drevs av AMU var av god kvalitet. Hans-
Olov skickar kursplaner för AMU-utbildningen som referensmaterial för utveckling befintlig 
låssmedsutbildning inom gymnasieskola och Komvux. 
 
Yrkesrådet diskuterade kurskonkretisering av nuvarande kurser och beslutade att avvakta med vidare 
utredning till dess Skolverket har beslutat om låssmedsutbildningens programhemvist. 
Fortsatt diskussion vid nästa möte 
 
Nationella yrkespaket, Larm 
SLR har som tidigare rapporterats inlett samarbete med den fristående gymnasieskolan Västsvenska 
gymnasiet i Göteborg. Ett nationellt yrkespaket för utbildning inom gymnasieskola och Komvux med 
inriktning larminstallation har tagits fram av SLR och EIO i samverkan med Västsvenska gymnasiet.  
Det nationella yrkespaketet har inrättats av Skolverket på nationell nivå. Utbildningsstart planeras till 
augusti 2019, SLR bistår med utrusning och anskaffning av APL-platser för utbildning i utbyte mot 
utbildningslokaler för uppbyggnad av SLR Kompetenscentrum Säkerhet i Väst. Benny rapporterade 
om SLR:s deltagande i SYV-möte som har genomförts i Göteborgsregionen, intresset för yrken inom 
områdena lås- och passersystem samt larminstallation tycks öka. 
Lägesrapport vid nästa möte (Utbildningsplan för Nationellt utbildningspaket biläggs protokollet) 



 

 
 
 

 
Rekrytering av lärare  
Som tidigare rapporterats så råder stor brist på lärare i inom låssmedsyrkenas kompetensområde. 
SLR planerar därför att starta upp verksamhet för rekrytering av lärare. Som en del av detta arbete så 
har SLR inlett samarbete med ABF- Vux i Göteborg. En plan för en ett-årig utbildning inom 
yrkeshögskolan har tagits fram och presenterats för Industriarbetsgivarna-Svemek, IF- Metall, 
Svenskt Näringsliv samt Myndigheten för yrkeshögskolan, samtliga visar stort intresse för utbildnings-
idén,  
Lägesrapport vid nästa möte 
 
Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 
Frågor om rekrytering av APL-företag och handledare har tidigare behandlats av yrkesrådet. Enligt 
yrkesrådets uppfattning så skall grundutbildning i låssmedsyrket genomföras som företagsförlagd 
utbildning. SLR upplever att intresset för låssmedsyrket har ökat markant under det senaste året 
vilket ställer högre krav på att SLR:s medlemsföretag ställer upp med APL och lärlingsplatser. 
Mötet diskuterade olika lösningar på problemet med anskaffning av praktikplatser, en paketlösning 
på problemet kan vara regionalt arbete med frågan via de säkerhetscentra som SLR bygger upp. 
Försök genomförs i Stockholmsregionen, försöken utvärderas under hösten 2019. 
Lägesrapport vid nästa möte 
 
Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan, rapport 
SLR har sedan hösten 2018 deltagit i Skolverkets försök med yrkesprov inom gymnasieskola och 
Komvux. En av huvudförutsättningarna för yrkesprovsförsöket är att bransch och skola samverkar om 
framtagandet av yrkesprovet. SLR samverkar med Movant i Stockholm gällande utveckling av prover. 
Michael Prietzel och Benny Jansson fungerar som SLR:s branschrepresentanter i försöket med 
yrkesprov.  
 
Michael arbetar med modeller för provets genomförande och ett förslag på provinnehåll har tagits 
fram. Förslaget diskuterades och Michael förklarade bakgrunden till varje moment i förslaget. Mötet 
konstaterade att yrkesprovet bör kopplas tydligare till gesällprovet, Michael tar kontakt med Anders 
Göthberg i ärendet. 
Lägesrapport och vidare diskussion i ärendet vid nästa möte (Yrkesprovsförslaget biläggs protokollet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Antal elever i utbildning nuläge 
Statistik enligt nedan presenterades för yrkesrådet: 
Praktiska  Stockholm 
  Örebro  Totalt 34 elever 
  Göteborg 
  Västerås    
 
Movant  Stockholm  Totalt 8 elever 
  SLR-Regi  Celsing, Prietzel, Lind 
 
Hantverkscentrum Leksand  Totalt 2 elever 
  Riksintag 
 
SLR-YI  Riksintag  Totalt 15 elever 
 
 
Lärlingscentrum  Malmö  Totalt 2 elever 
 
Mötet konstaterade att antalet elever i utbildning har ökat något men att det krävs ytterligare 
åtgärder för att nå målet 200 elever i utbildning per år. 
 
Fråga från Praktiska  
Praktiska Stockholm undrar om eleverna som är inskrivna i år 3 vid Praktiska i Stockholm kan ingå i 
som elever i försöket med yrkesprov. 
Frågan diskuterades och yrkesrådet ställer sig positiva till att även gymnasieelever från Praktiska och 
andra skolor kan delta i försöket. Skolverket har kontaktats i ärendet och det finns inga formella 
hinder för att fler elever deltar i försöksgruppen. Michael meddelar Praktiska i Stockholm yrkesrådets 
beslut.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Kvalitetsgranskning Praktiska Stockholm 
SLR har under hösten 2018 mottagit rapporter från medlemsföretag som indikerar brister i Praktiska 
gymnasiets utbildningskvalitet. SLR ser allvarligt på detta varför SLR har genomfört en fördjupad 
kvalitetskontroll av Praktiskas verksamhet. Kvalitetskontrollen har syftat till att kontrollera om 
undervisningen vid Praktiska fungerar och därmed fastställa om det föreligger brister i 
utbildningskvaliteten. 
 
Följande brister har konstaterats: 
 
Praktiska gymnasiets kommunikation med SLR:s medlemsföretag avseende genomförande 
lärlingsutbildning. 

 Skolans informationsflöde till företag och handledare är mycket knapphändig. Den muntliga 
och skriftliga information som skolan trots allt lämnar till företagen är ofullständig, otydlig 
och upplevs ryckt ur sitt sammanhang. 
 

 Skolan lämnar ofullständig information till företag och handledare om hur utbildningen skall 
genomföras avseende utbildningens mål och innehåll. 

 

 Skolan informerar inte företag och handledare om vilka identifierade utbildningsmoment 
som skall genomföras. 

 

 Skolan lämnar ofullständig information till företag och handledare om ansvarsfrågor 
avseende arbetsmiljö och försäkringar.  

 
Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling 

 Skolan schemalägger inte nödvändiga uppföljningsbesök i syfte att mäta elevernas 
kunskapsutveckling i förhållande till examensmål, ämnesmål och kursernas centrala innehåll. 

 

 De uppföljningsbesök som skolan genomför är sporadiska. Besöken upplevs oplanerade och 
dåligt förberededda, dessutom så fyller besöken inte rätt funktion eftersom skolans personal 
inte tycks ha erforderlig kompetens att följa upp elevens kunskapsutveckling i förhållande till 
examensmål, ämnesmål och kursernas centrala innehåll. 

 
SLR driver ärendet om Praktiskas utbildnings kvalitet i samverkan med Industriarbetsgivarna och IF-
Metall.  
Yrkesrådet beslutade om följande åtgärder för att höja utbildningskvaliteten vid Praktiska i 
Stockholm: 

 Thorbjörn och Benny kontaktar ledningen för Academedia, som är huvudman för 
utbildningen, och begär tid för möte om uppkommen situation. Målet med mötet är att ta 
fram en plan för utveckling av Praktiskas undervisningsmodeller för lärlingsutbildning och 
stödfunktioner för undervisningspersonal. I mötet deltar även representanter för IF-Metall 
och Industriarbetsgivarna. 

 Den enskilda skolans rektor kontaktas för att hitta former för att verkställa utvecklingsplanen 
 
Mötet diskuterade även möjligheten att kontakta Skolinspektionen i ärendet.  
Lägesrapport vid nästa möte 



 

 
 
 

 
Utbildning, Pilotprojekt Movant 
SLR har utvecklat ett koncept för låssmedsutbildning inom Komvux som innebär att SLR genomför 
utbildning på entreprenad som underleverantör till Movant. Konceptet har slagit väl ut och 
utbildningskvalitet har ökat, dock behöver ersättningsnivåerna för SLR:s insatser utvärderas och 
justeras. Orsaken är att Movants utbildningsorganisation är ineffektiv och att SLR då behöver åtgärda 
ärenden som egentligen skulle utföras av Movant. Lägesrapport vid nästa möte 
 
SLR-YI- Larm 
Benny har tidigare rapporterat om arbetet med att ta fram en plan för utbildning för 
larminstallatörer motsvarande SLR-YI. SLR har fått säkerhetsbranschens mandat att driva 
utbildningsfrågor för hela Säkerhetsbranschen. Benny kallar utvalda representanter till ett första 
möte under hösten 2019. Lägesrapport vid nästa möte 
 
Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 
Yrkesrådet har tidigare konstaterat att gymnasieskolans utbildning till låssmedsyrkena bör ändras 
från hantverksprogrammet med inriktning övriga yrken till industritekniska programmet med en 
definierad inriktning mot lås- och säkerhetsteknik. 
Ärendet har utvecklats så att Skolverket nu utreder frågan om byte av program.  
 
Yrkesrådet gav Thorbjörn Hellman och Michael Prietzel i uppdrag att övervaka Skolverkets utredning 
om byte av program. Lägesrapport vid nästa möte 
 
Gesäll och mästarprov 
Gesäll och mästarprovet diskuterades. Det framkom att gesällprovet bör utvecklas i samstämmighet 
med det kommande yrkesprovet inom Komvux och gymnasieskola. Vidare diskuterades 
nivåbedömningen av de olika momenten och hur denna kan bli mer likvärdig. 
Frågan om mästarprov för larminstallatörer har lyfts till Stefan Andersson vid stiftelsen Hantverk & 
utbildning i Leksand. Vidare diskussion vid nästa möte 
 
Fördelning av arbetsuppgifter 
Se respektive punkt 
 
Justerat protokoll 
Till justeringsman valdes Benny Jansson 
 
Tid för nästa möte beslutas 
Nästa yrkesrådsmöte hålls tisdagen den 3 september klockan 10,00 
(Möteslokal meddelas senare, eventuellt genomförs mötet som videokonferens) 
_________________________________________________________________________________ 

 
Vid protokollet: 
 
Thorbjörn Hellman 
 

Justeras: 
Benny Jansson 


