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Protokoll  
SLR:s yrkesråd    Mötesnummer: 4 
 
Deltagarlista  
Hans- Olof Lloyd,  Allmänna lås, Malmö 
Benny Jansson,  Ordförande 
Ida Wetterberg Certego (ersättare för Ingela Nilsson) 
Michael Prietzel Utbildningsstödjare 
Thorbjörn Hellman Ansvarig kompetensförsörjning 
 
Förhindrade 
Anders Göthberg SLR Granskningsnämnd 
Dan Delleborn  Ledamot Svemek 
Ingela Nilsson   Certego 
 
 
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 
Rapporter: 

 Kompetenscentrum säkerhet 

 Assa skollicens 

 Nya medarbetare SLR 

 Nationella yrkespaket, Larm 

 Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 

 Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan 

 Antal elever i utbildning nuläge 

 Kvalitetsgranskning Praktiska Stockholm 

 Utbildning, Pilotprojekt Movant  

 SLR-YI- Larm  

 SLR-YI 

 Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 

 Gesäll och mästarprov 
 Beslut 

 Yrkesprov bedömningsgrunder (Se bilaga till kallelse) 

 Övriga frågor 

 Fördelning av arbetsuppgifter 

 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 
Stor ökning av intresserade elever 
SLR:s marknadsinsatser har fått till följd att intresset för yrket har ökat markant. Sedan augusti 2018 
så har SLR tagit emot cirka 300 intresseanmälningar som avser utbildning till låssmedsyrkena.  

 
Om verksamheten vid SKS 
SLR Kompetenscentrum Säkerhet har till uppgift att informera, rekrytera och utbilda. En av SKS 

viktigare uppgifter är att dokumentera de sökande elevernas intresse för yrket, genomföra 

handlagstest och slussa ut eleverna till branschens företag.  

Nuläge Stockholm 
startades upp den 1 september 2019. SLR hyr lokaler av AXS i Årsta industriområde. Jessica Dahlin 
har anställs som rekryteringssamordnare på deltid (50 % tjänst) 
 
Rekryteringssamordnarens huvudsakliga uppgift är att samordna verksamheten inom SKS tre 
verksamhetsdelar och tillse att givna mål för respektive verksamhetsdel uppnås. 
 
Ytterligare timanställd personal kopplas till SLR Kompetenscentrum i Stockholm: Janne Celsing, 
Anders Lindh och vid behov även Ebbe Svensson samtliga med lång branscherfarenhet och god 
kännedom om företagen i regionen. Personalens huvuduppgift är att medverka till att rekrytera 
företag som kan ta emot elever för utbildning i yrket. Ett riktat rekryteringsprojekt genomförs de 
närmaste månaderna. 
 
Lokalerna är utrustade för att genomföra yrkesprov inom Skolverkets försöksverksamhet. Vidare så 
skall lokalerna utrustas för genomförande av gesällprov vid årsskiftet.  
 
Nuläge Göteborg 
En avsiktsförklaring om samverkan med Göteborgs kommun har skrivits, avtalsförslag är framtaget 
men ej påtecknat. Vid behov så finns lokaler i samverkan med Västsvenska gymnasiet, utrustning 
skall köpas in och utbildare skall rekryteras. Thorbjörn Hellman med stöd av Ebbe Svensson ansvarar 
för uppbyggnad.  
 
Not. Benny påpekade att Serneke som tidigare har ägt och förvaltat lokalerna har avyttrat dessa till 
AB Älvstranden ett kommunalt fastighetsbolag. Thorbjörn kontrollerar om ägarbytet får 
konsekvenser för SLR:s planer att etablera SKS. Rapport vid nästa yrkesrådsmöte. 
 
 



 

 
 
 

 
SKS i Umeå uppbyggnad planeras 
Samverkan med Movant och Norrskydd har inletts, enstaka elever utbildas på försök. Ansvarig 
utbildare är Bengt Lindström. 
 
SKS i Lund uppbyggnad planeras 
Inledande kontakter har tagits med Lunds kommun, viss utbildning genomförs i samverkan med 
Malmö Stad (Malmö lärlingscenter) 
 

Assa skollicens 
Avtal om speciallicens för skolutbildning i cylinderläggning har upprättats mellan SLR och ASSA.  
SLR kontrollerar härmed den skolförlagda låssmedsutbildningen i Sverige då all utbildning i 
cylinderläggning som genomförs i skolor skall kanaliseras via SLR och SKS. Kompetenscentrum i 
Stockholm blir först ut att tillämpa avtalet. 
 
Not. Michael ser över behovet av stiftlådor i enlighet med tidigare beställningslistor i dialog med 
Benny. Beställning skickas till ASSA snarast möjligt så att stiftlådorna kan levereras till SKS i 
Stockholm i början av 2020. Rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 

Nya medarbetare SLR 
Benny rapporterade om nyanställning och förändringar gällande personalen vid SLR:s kansli. 
Henrik Bäckström påbörjar heltidstjänst som verksamhetsutvecklare och administratör. SLR:s 
kommunikatör Victoria påbörjar föräldraledighet den 10 januari 2019 och en vikarierande 
kommunikatör, (multijournalist) anställs med en planerad omfattning av 60 %. Intervjuer med 
sökande till vikariatet avslutas under första delen av december, anställning påbörjas snarast. Jessica 
Dahlin påbörjade nyinrättad tjänst som rekryteringssamordnare vid SKS i Stockholm den 1 september 
2019. 
 

Nationella yrkespaket, Larm 
SLR har i samarbete med Västsvenska gymnasiet i Göteborg utvecklat en utbildningsinriktning för 
Larminstallatörer. 27 elever har antagits till utbildningen men rekryteringsprocessen har inte 
fungerat. Skolan har antagit en stor del elever som inte har kunnat godkännas i vandelkontrollen, 
enligt SLR:s bedömning kan endast 5 elever fortsätta utbildningen. SLR har utvärderat 
rekryteringsprocessen tillsammans med Göteborgs kommun och Västsvenska Gymnasiet. 
Utvärderingen visar att elevrekryteringen skall föregås av en vägledande orienteringskurs i yrket där 
vandelkontroll ingår.  
 
Not. En rutin för vandelkontroll för all utbildning i yrket bör skapas. Yrkesrådet diskuterar frågan vid 
nästa möte. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 
För att kunna nå rekryteringsmålet för nya medarbetare i branschen krävs fler sökande elever, men 
det krävs också en större utbildningsorganisation med fler utbildningsanordnare med bättre lokaler 
och bättre utrustning. Det krävs vidare fler utbildande företag, handledare och inte minst fler lärare. 
SLR har därför startat upp ett flertal parallella utvecklingsprojekt som har som målsättning att skapa 
en större och mer kvalitetssäkrad utbildningsorganisation. Ett aktuellt projekt för att rekrytera 
utbildningsplatser vid våra medlemsföretag påbörjas i Stockholm under vecka 49. Projektets 
målsättning är att rekrytera 25-30 företag med sammanlagt 40 utbildningsplatser. Jessica Dahlin vid 
SKS i Stockholm ansvarar för genomförande av projektet. 
 
Not.  För att kunna effektivisera rekrytering av elever till SLR:s medlemsföretag så har vägledande 
handlagstester diskuterats. Testerna skall genomföras av SKS men SLR har inte kunnat enas om hur 
de vägledande handlagstesterna skulle kunna genomföras. Ida berättade om sina erfarenheter av 
liknande arbete vid Arbetsförmedlingen. En orienterande och vägledande kurs som omfattar 2 veckor 
kan vara tillräcklig. Kursen bör vara sorterande och innehålla yrkesinformation, personlighetstester 
och handlagstester.  
 
Personer som rekommenderas för utbildning eller anställning i yrket rekommenderas att kontakta 
medlemsföretag som anmält intresse för personalrekrytering.  
 
De personer som inte rekommenderas för utbildning eller anställning rekommenderas istället att ta 
kontakt med vägledare som arbetar i den offentliga sektorn. 
SLR ansvarar inte för vägledning av elever till annat yrke men det kan vara av vikt att kontakter med 
kommunala eller statliga vägledningsinstanser upprättas. 
Ida tar kontakt med Jessica och SKS i Stockholm för att diskutera hur den orienterande och 
vägledande kursen skulle kunna genomföras, Thorbjörn ansvarar för uppföljning av ärendet. 
 

Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan 
SLR deltar i försöksverksamheten med yrkesprov för elever inom gymnasieskola och Komvux som 
leds av Skolverket. 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.  Michael Prietzel ansvarar för provets utveckling. Yrkesprovet testades 2019-10-02, 
Michael rapporterade om sina erfarenheter av provutveckling och test. Yrkesrådet har tidigare 
informerats om provets innehåll och plan för genomförande. 
 
Not. Då yrkesprovet testades så kunde inte alla moment genomföras, detta med anledning av att en 
del av det nödvändiga materialet saknades. Michael ansvarar för att ta fram en tid för genomförande 
av resterande provmoment, rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Antal elever i utbildning nuläge 
Gymnasieskola 

 Praktiska Stockholm 26 elever, skolan har stora kvalitetsbrister, (se vidare under punkten 
kvalitetsgranskning Praktiska Stockholm) 

 Malmö lärcenter 3 elever (Den senast genomförda utvärderingen, genomförd i oktober 2019 
visar att utbildningen verkar fungera, SLR fortsätter med utvärderingar under våren 2019) 

 Praktiska Örebro, 7 elever, (Skolan uppvisar kvalitetsbrister, utvärdering planeras till våren 
2019) 

 Yrkesgymnasiet Göteborg 1 elev, (Den senast genomförda utvärderingen, genomförd i 
oktober 2019 visar att utbildningen verkar fungera, Skolan har inte för avsikt att utveckla 
låssmedsutbildningen) 

 Västsvenska gymnasiet Larminstallatör, 27 elever  
(5 elever kan fungera enligt vad SLR erfar, SLR skall utveckla rekryteringsprocessen för elever 
i samverkan med skola och kommun, ny rekryteringsprocess tillämpas för antagning hösten 
2020) 

 
Vuxenutbildning 

 Movant Stockholm 2 elever 

 Movant Umeå 1 elev 

 Hantverkslärling i Leksand 3 elever 
 

 SLR-YI 20-25 elever (Statistik något osäker i nuläget) 
 
Totalt antal elever: 70 (inklusive 5 elever larminstallatör och 22 elever SLR-YI, ungefärligt antal) 
 

Kvalitetsgranskning Praktiska Stockholm 
Vi har mottagit ytterligare rapporter från medlemsföretag som indikerar brister i Praktiska 
gymnasiets utbildningskvalitet. En skrivelse har skickas till rektor och utbildningsdirektör. Rektor har 
svarat dock mycket otydligt och otillfredsställande.  
 
Not. SLR skickar ytterligare en skrivelse med begäran om möte med skolledningen för att reda ut 
situationen. SLR skall vid detta möte erbjuda stöd för uppbyggnad av en utbildning av hög kvalitet. 
Arbetet med kvalitetssäkringen genomförs av SLR i samverkan med Industriarbetsgivarna och IF- 
Metall, Thorbjörn ansvarar för att författa skrivelse och bestämma mötestid med Praktiska, rapport 
vid nästa yrkesrådsmöte 
 

Utbildning, Pilotprojekt Movant  
SLR har utvecklat ett koncept för utbildning av vuxna elever inom Komvux på entreprenad där SLR 
genomför samtliga utbildningsinsatser i egna lokaler med egen utrustning mot ekonomisk ersättning. 
Konceptet har prövats på en grupp om 6 elever vid Movant i Stockholm. Konceptet fungerar väl, 
samtliga har enligt uppgift arbete hos medlemsföretag.  
 
Not. Ett centralt avtal med Movant skall tas fram. Thorbjörn och Benny träffar ledningen för Movant, 
Thorbjörn ansvarar för att boka in möte med Movants ledning, rapport vid nästa yrkesrådsmöte. 
 

 



 

 
 

 
SLR-YI- Larm  
En utbildningsplan inom ramen för yrkesintroduktionsanställning för larminstallatörer skall tas fram 
Benny redogjorde för aktuellt läge. Utvecklingsarbetet har inte påbörjats men en ledningsgrupp för 
projektet har utsetts. SLR har inte haft personella resurser att leda arbetet, Tomas Benneklint vid 
SafeTeam har fått en fråga om projektledning men SLR har inte fått svar på förfrågan ännu. 
Målet är kunna starta upp utbildningen under våren 2020.  
 
Not. Benny kontrollerar med SafeTeam om frågan om projektledning är aktuell, rapport vid nästa 
yrkesrådsmöte 
 

SLR-YI 
Flera elever som genomför utbildning inom SLR-YI har slutfört sina studier. SLR har skapat rutiner för 
anmälan och genomförande av slutprov. Ett första slutprov har genomförts med godkänt resultat. 
Provet är helt teoretiskt och omfattar i nuläget 45 frågor som autogenereras ur en frågebank. Provet 
genomförs under överinseende av handledare och provtiden begränsas till en timme. För att eleven 
skall kunna få ut sitt utbildningsbevis som grundutbildad låstekniker så skall samtliga kursmoment 
vara godkända av handledaren och vidare så skall eleven ha genomfört slutprovet med minst 40 rätt 
av 45 möjliga. Slutprovet bör ses som en formalitet där handledaren verifierar att alla kursmoment är 
genomförda med godkänt resultat. Provet bygger på de frågor som ingår i utbildningens självtest 
men för att undvika att slutprovet tappar sitt värde så är det är önskvärt att frågebanken tillförs fler 
frågor. 
 
Not. Nya frågor till frågebanken skapas, Henrik Bäckström vid SLR:s kansli samordnar arbetet, 
Rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 

Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 
SLR:s yrkesråd har efter granskning och utvärdering kommit fram till att gymnasieskolans utbildning 
till låssmedsyrkena bör ändras från hantverksprogrammet med inriktning övriga yrken till 
industritekniska programmet med en definierad inriktning mot lås- och säkerhetsteknik 
 
Arbetet med programändringen genomförs av Skolverket i nära samverkan med SLR.  
Thorbjörn Hellman och Michael Prietzel fungerar som Skolverkets kontaktpersoner. Programbytet 
skall vara genomfört 2021. Nästa möte med Skolverket genomförs den 15 januari. Mötets mål är att 
ta fram en konkret utbildningsplan som skickas ut på remiss i maj 2020, SLR är en av 
remissinstanserna. Från och med januari 2020 så arvoderas SLR av Skolverket för genomförda 
arbetsinsatser. 
 
En konsekvens av programändringen är att skolor som i nuläget bedriver låssmedsutbildning måste 
växla över från hantverksprogrammet till industriprogrammet. SLR planerar att tillsammans med 
Skolverket träffa skolhuvudmän för att tillse att ett flertal huvudmän lägger in låssmedsutbildningen i 
utbildningsutbudet. 
 
Not. Thorbjörn och Michael rapporterar om hur arbetet fortlöper vid nästa yrkesrådsmöte. 
Dan Delleborn (Bege Lås) är för närvarande SLR:s representant i Svemek och Industriarbetsgivarnas 
yrkesnämnd. Uppdraget kan komma att överföras till Sara Berggren (Certego Luleå) som också sitter i 
SLR:s styrelse. Benny lägesrapport vid nästa yrkesrådsmöte. 
 



 

 
 

 
Gesäll och mästarprov 
Intresset för att avlägga gesäll och mästarprov har ökat. Detta ställer högre krav på SLR:s 
organisation för hantering av proven. Detta gäller framför allt behov av lokaler och personal  
 
Gesällprov och mästarprov i Göteborg 
Benny rapporterade om att gesällprov kan genomföras i Br. Nykoms lokaler på Datavägen i Göteborg, 
mästarprov kan som tidigare genomföras i SLR:s lokaler i Mölnlycke. 
 
Gesäll och mästarprov kan inom kort genomföras i SKS lokaler i Stockholm, det  
 
Personalorganisation för hantering av gesäll och mästarprov behöver stärkas dels med administrativa 
rutiner och dels med fler granskningsmän för provavläggning.  
 
Not. Benny lägesrapport vid nästa yrkesrådsmöte. 
  

Beslut  

Beslutsdiskussion med synpunkter på yrkesprovets innehåll och bedömningsgrunder genomfördes. 
Ett flertal synpunkter lämnades av mötets ledamöter, flera synpunkter hade också lämnats in i förväg 
av Dan Delleborn, Thorbjörn redogjorde för dessa 
 

1. Beslut angående yrkesprovet bedömningssteg 
SLR:s yrkesråd fastställer yrkesprovets bedömningssteg enligt bilaga. 
 

2. Beslut angående yrkesprovets moment  
 
SLR:s yrkesråd fastställer yrkesprovets innehåll och moment enligt bilaga under förutsättning att 
följande ändringar förs in under respektive moment: 

 Punkt 3. Nuvarande moment är helt manuellt, tillägg skall göras med moment som tar upp 

tillverkning och kopiering av nycklar av olika slag både maskinellt och manuellt 

 Punkt 7. Tidsangivelser för provmoment under rubriken ”Beskrivning” tas bort 
Moment avseende inkoppling och driftsättning läggs till 

 
(En synpunkt framfördes om tillägg av moment under punkt 6. Tilläggsmomentet avser tillverkning av 
cylindernycklar. Yrkesrådet beslutade att inte lägga till detta moment med hänvisning till att 
provmomenten behöver utvärderas grundligt innan provmoment läggs till eller tas bort)   
 
 
Not. Michael ansvarar för att ovanstående ändringar för punkt 5 och punkt 7 förs in i dokumentet. 
Michael ansvarar även för att det ändrade dokumentet skickas till Thorbjörn för vidarebefordran till 
yrkesrådets ledamöter 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Övriga frågor 
Fråga från Gärdin & Persson: 
Kan yrkesprovet användas som grund för utveckling av kompetens hos befintlig personal? 
 
Svar: 
Yrkesrådet menar att yrkesprovet som enskild företeelse inte är lämpligt för kompetens utveckling, 
orsaken till detta är att yrkesprovet endast mäter kompetens inom vissa utvalda områden.  
Däremot så kan yrkesprovet vara till hjälp vid kompetensutveckling i kombination med genomgång 
av kursmomenten i SLR-YI.  
Yrkesprovets innehåll kan vid behov delges företag som efterfrågar detta. Grundtanken är att 
yrkesprovets krav skall vara kända för skolhuvudmän och företag så att grundutbildning i yrket alltid 
riktas mot de krav som provet ställer, dvs den lägsta nivå för anställningsbarhet som branschen har 
beslutat. 
 
Not. Thorbjörn delger Gärdin & Persson yrkesrådets inställning i frågan 
 

Fördelning av arbetsuppgifter 
Se respektive punkt 
 

Justerat protokoll 
Till justeringsman valdes Benny Jansson 
 

Tid för nästa möte beslutas 
Nästa yrkesrådsmöte hålls i samband med SLR-dagarna onsdagen den 29 januari 2020  
klockan 14,00- 17,00, Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby 
( Exakt möteslokal meddelas senare) 
_________________________________________________________________________________ 

 
Vid protokollet: 
 
Thorbjörn Hellman 
 

Justeras: 
Benny Jansson 


