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Protokoll  
SLR:s yrkesråd    Mötesnummer: 5 
 
Deltagarlista  
Hans-Olof Lloyd,  Allmänna lås, Malmö 
Benny Jansson,  Ordförande 
Michael Prietzel Utbildningsstödjare 
Thorbjörn Hellman Ansvarig kompetensförsörjning 
Dan Delleborn  Ledamot Svemek 
 
Förhindrade 
Anders Göthberg SLR Granskningsnämnd 
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 
 Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 
 Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan 
 Antal elever i utbildning nuläge 
 Kvalitetsgranskning Praktiska Stockholm 
 Samverkan Movant 
 Samverkan Uppsala kommun  
 SLR-YI- Larm 
 Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 
 Gesäll och mästarprov  

 
Diskussionspunkter 
 Rutin vandelkontroll 

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 
 
Rapporter: 
SLR Kompetenscentrum säkerhet (SKS) 
 
Nuläge Stockholm 
Intresset för yrket fortsätter att öka. Enligt Jessica Dahlin som är SLR:s rekryteringssamordnare i 
Stockholm så inkommer cirka 10 intresseanmälningar i veckan gällande anmälan till olika utbildningar 
som leder till yrket. De flesta intresseanmälningarna avser SLR-YI. Yrkesrådet har tidigare konstaterat 
att andelen företag som tar emot elever och lärlingar måste öka betydligt om beslutade 
rekryteringsmål skall kunna uppnås. Ett större projekt för rekrytering av utbildande företag har 
planerats under hösten, projektet sjösätts i början av mars. Projektet innehåller också en 
rekryteringskurs med vägledandeinslag och handlagstester. 
Ett samarbete mellan SKS och SLF inleds i syfte att stärka arbetet med rekrytering av APL-företag. 
 
Lokalerna har utrustats för genomförande av yrkesprov inom Skolverkets försöksverksamhet. 
Yrkesprov har genomförts till del, dock saknas fortfarande material som beställts från ASSA. 
Avsaknaden av material får till följd att de delar som avser prov i cylinderläggning inte kan 
genomföras.  
Lokalerna har utrustats för genomförande av gesällprov, dock saknas fortfarande material som 
beställts från ASSA. Avsaknaden av material kan få följd att de delar som avser prov i cylinderläggning 
inte kommer att kunna genomföras. Gesällprov genomförs lördagen den 15 februari. 
Not. Michael kontaktar ASSA för att kontrollera beställningens leveransstatus. 
 
Nuläge Göteborg 
En avsiktsförklaring om samverkan med Göteborgs kommun har skrivits, avtalsförslag är framtaget 
men fortfarande ej påtecknat. Thorbjörn kontrollerar avtalsstatus med Göteborgs kommun. 
Rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 
Nuläge Umeå 
SLR har inlett samverkan med Movant och Norrskydd, enstaka elever utbildas på försök sedan hösten 
2019, ytterligare två elever antagna i januari 2020. Ansvarig utbildare är Bengt Lindström. 
 
Nuläge Skåne 
Uppbyggnad planeras. I nuläget så har SLR inte någon personal som kan ansvara för uppbyggnad i 
Skåne.  Rekrytering nödvändig för uppbyggnad. Hans-Olof nämner några kandidater som eventuellt 
kan vara lämpliga för uppdraget. 
Not. Hans-Olof lämnar kandidaternas kontaktuppgifter till Thorbjörn som ansvarar för vidare kontakt. 
Rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 



 

 
 
 

Assa skollicens 
Beställning av erforderligt material har skickats till ASSA, materialet har inte levererats fullt ut 
Michael kontaktar ASSA för att kontrollera beställningens leveransstatus. 
Rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 
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.  SLR har därför startat upp ett flertal parallella utvecklingsprojekt som har som 
målsättning att skapa en större och mer kvalitetssäkrad utbildningsorganisation.  
I Stockholm så inleder SKS och SLF ett samarbetsprojekt för att rekrytera fler APL-företag. 
 
Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan 
Michael rapporterade om sina erfarenheter av provutveckling och test. Yrkesrådet har tidigare 
informerats om provets innehåll och plan för genomförande. 
 
Då yrkesprovet testades under 2019 så kunde inte alla moment genomföras, detta med anledning av 
att material från ASSA saknades, (se under rubriken ASSA skollicens) 
 
Yrkesprovet skall testas på gymnasieskolan under våren. Provtillfället samordnas med 
kompletterande prov för elever vid Komvux som inte har kunnat genomföra provet i sin helhet 
 
Michael ansvarar för att ta fram en tid för yrkesprov för gymnasieelever samt 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 2020) 
 Praktiska Örebro, 7 elever, (Skolan uppvisar kvalitetsbrister) 
 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 0 elever (ny rekryteringsomgång ht- 2020) 
 Movant Umeå 4 elever 
 Hantverkslärling i Leksand 3 elever 

 
 SLR-YI 25–28 elever (Statistik något osäker i nuläget) 

 
Totalt antal elever: 74 (inklusive 5 elever larminstallatör och 25 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 skickats till rektor och utbildningsdirektör. Rektor har 
svarat dock mycket otydligt och otillfredsställande.  
 
SLR har genomfört stödåtgärder för att öka skolans kvalitet. Utvärdering av stödåtgärderna pågår 
Rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 
Samverkan Movant 
SLR har under flera år genomfört vuxenutbildning i ett pilotprojekt i samarbete med Movant. Med 
hänsyn till erfarenheter från projektet tecknar SLR ett centralt avtal med Movant.  
Thorbjörn och Benny slutför avtalsskrivningen under våren 2020. 
Rapport vid nästa yrkesrådsmöte 
 
Samverkan Uppsala kommun  
Uppsala kommun har kontaktat SLR för att skapa en låssmedsutbildning för kommuner i Uppsala län. 
Thorbjörn och Jessica Dahlin har träffat representanter för kommunen, ett utbildningsprojekt 
planeras.  SLR avvaktar kommunens beslut. 
 
SLR-YI- Larm  
En utbildningsplan inom ramen för yrkesintroduktionsanställning för larminstallatörer skall tas fram 
Benny redogjorde för aktuellt läge. Thorbjörn ansvarar för att ta fram kursunderlag i samverkan med 
Martin Järbur.   
 
Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 
Arbetet med programändringen pågår. Thorbjörn Hellman och Michael Prietzel arvoderas av 
Skolverket för utveckling av ämnet Lås och passerteknik. Thorbjörn och Michael rapporterade om 
senaste mötet med Skolverket, utvecklingsarbetet är i princip färdigställt. Remisser skickas ut i maj 
eller alternativt i augusti 2020, SLR är en av remissinstanserna. Definitivt beslut om 
programändringen tas av Skolverket i november 2020. 
 
SLR samarbetar med industriarbetsgivarna och SVEMEK för att bygga upp en ny organisation för den 
gymnasiala låssmedsutbildningen. 
 
Gesäll och mästarprov 
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 i Stockholm 
Gesäll och mästarprov kan genomföras i SKS lokaler i Stockholm. Gesällprov genomförs den 15 
februari. 
 
Personalorganisation för hantering av gesäll och mästarprov har stärkts med nytillsatta 
granskningsmän. 



 

 
 
 

 
Diskussionspunkter: 
Rutin vandelkontroll hänförs till nästa möte 
 
Fördelning av arbetsuppgifter 
Se respektive punkt 
 
Justerat protokoll 
Till justeringsman valdes Benny Jansson 
 
Tid för nästa möte beslutas 
Nästa yrkesrådsmöte genomförs som videokonferens via Teams tisdagen den 15 september 2020 
Klockan 10,00- 12,00 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vid protokollet: 
 
Thorbjörn Hellman 
 
 
Justeras: 
Benny Jansson 


