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Medlems- och Aspirantskap i SLR 

 
 

Auktoriserat Låsmästarföretag 
För att bli auktoriserat låsmästarföretag krävs att ägaren eller någon av de anställda 
har mästarbrev, denne person måste arbeta minst 75 % av normal arbetstid på 
driftsstället. En ansvarig föreståndare utses. Ofta är detta samma person som innehar 
mästarbrevet, dock kan annan föreståndare (utan mästarbrev) utses. 

 
Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 2 år och vara registrerat hos länsstyrelsens 
mervärdeskatteenhet samt ha sin verksamhet i tillfredställande och 
säkerhetskontrollerade lokaler. Företaget ska lämna allmänheten fullständig 
låssmedsservice. 

 
Medlemskap i lokalförening/region är obligatoriskt. 
 

 
Aspirantföretag SLR 
Företag som inte uppfyller normerna för fullvärdigt medlemskap kan, genom att för en 
tid av högst 3 år vara aspirantföretag, ändå ska komma i kontakt med förbundets 
verksamhet. Aspirantskapet, kan när alla krav uppfylls, sedan övergå i auktoriserat 
medlemskap. 

 
Aspirantföretaget ges tillfälle till vidareutbildning genom rättighet att delta i av SLR 
anordnade kurser och utbildningar. Aspirantföretaget får också tillfälle att lära känna 
kollegor och de olika lokalföreningarnas verksamhet genom att besöka 
föreningsmöten och andra, av föreningarna anordnade arrangemang. 

 
Medlemskap i lokalförening är obligatoriskt. 
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Skillnaden mellan aspirantföretag och medlemsföretag framgår nedan: 

 
 Aspirant Medlem 

1. Butik ja ja 
2. Service till kund grundservice fullvärdig 
3. Firma Ja Ja, sedan 2 år 
4. Moms " " 
5. Yrkeserfarenhet 3 år 6 år 
6. Mästarbrev nej ja 
7. Tidsbegränsning max 3 år nej 
8. Profilering (SLR) nej ja 
9. Stadgar gäller ja ja 
10. Avgifter halv hel 

 

Den stora skillnaden mellan aspirantföretag och medlemsföretag är mästarbrevet, hur 
länge företaget drivits och servicen till kunden. Sökande förbinder sig att under de 
(högst) 3 åren som aspirant arbeta för att uppfylla kraven för fullvärdigt medlemskap. 

 
Aspirantföretag får inte mot allmänheten profilera sig såsom tillhörande SLR, vare sig i 
annonser eller i butiken. 
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Därför skall du vara medlem i SLR! 
 

• Möjlighet att profilera dig som Auktoriserad Låsmästare! 

• Rekommenderad av SSF – Listad i SSF Säkerhetsguiden 

• SLR-Garanti privat – Trygghetskoncept för privatpersoner 

• Sökbar på SLR:s hemsida. 

• Kompetensutveckling, delta i SLR:s utbildningsdagar! 

• Stöd i kvalitetsystemarbetet FR 2000 – lagregister mm. 

• LARA Security Master webbaserad utbildningsplattform. 

• SLR YI Låstekniker – grundutbildad låstekniker på 1 år 

• Förmånlig medlemförsäkring – en självrisk! 

• Juridisk hjälp – entreprenad – offentlig upphandling. 

• Tidningen Säkerhetsinstallatören 4 ggr/år. 

• SLR-inside, internt nyhetsbrev. 

• Erfarenhetsutbyte och gemenskap i lokalföreningar. 

• SLR bevakar och driver branschfrågor och gör din röst hörd. ex 
vandelskontroll, leverantörsfrågor m m. 

• SLR satsar på att skapa och utveckla utbildningsvägar för 
kommande medarbetare i flera olika yrkesroller. 

• SHG - Sektion för värdeförvaringstekniker. 

• ELF - Europeiskt nätverk 

• Bevakar normer och regler 

• SLR GDPR Quick-guide 

• Rabatt på gesäll- och mästarprov 

• Rabatt på läroböcker 
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SLR har täta och återkommande möten med kravställare t.ex. försäkringsbolag och 
polis samt andra aktörer inom säkerhetsbranschen. 
SLR deltar också aktivt i flera standardiseringsprojekt, både nationell- och internationell 
standard. Vår tidning Säkerhetsinstallatören ges ut 4 ggr/år och når med varje 
nummer ca 10 000 kravställare, beslutsfattare och intressenter. 

 
SLR är mycket aktivt i frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
SLR bevakar frågan om fortsatt möjlighet för låssmedsföretag att begära registerutdrag 
ur brott och belastningsregistet. SLR jobbar långsiktigt för att uppnå en statlig 
auktorisation. 

 
European Locksmith Federation 
Hösten 1985 bildades European Locksmith Federation, ELF, med för närvarande 19 
medlemsländer. Det förekommer ett stort utbyte av erfarenheter mellan 
medlemsländerna och som SLR medlem kan du enkelt delta på de kurser och mässor 
som anordnas inom ELF. SLR arbetar tillsammans med Danmark, Norge och Finland i 
gruppen Nordic ELF där vi diskuterar specifika skandinaviska frågor. 

 
Detta och mycket annat kommer man i kontakt med som medlem/aspirant inom SLR. 

Skicka din ansökan till: 

SLR Service AB 
Granviksliden 2 
435 35 MÖLNLYCKE 

 
Välkommen med din ansökan! 
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SLR:s avgifter 
 

2021-2022 
 

Medlemsavgift per medlems-/aspirantföretag 200 kr 
(Ej avdragsgill) 

 
Fast avgift lås sektion per företag >5,9 mkr oms. 5 000 kr 
Fast avgift lås sektion per företag 6<mkr oms. 6 000 kr 
Fast avgift per filial. 5 000 kr 

 
Rörlig serviceavgift, omsättningsbaserad Enligt nivåtabell 

 
Engångsavgifter 
Inträdesavgift i förbundet för medlemsföretag 7 000 kr 
Aspirantföretag betalar halv inträdesavgift 
(Resterande avgift debiteras vid övergång till medlemskap.) 

 
Besiktningsavgift nyinträde samt byte av lokal 5 000 kr 
+ kostnader för resor, hotel och traktamente. 

 
Artikelregisterabonnemang (frivilligt abonnemang) 
Artikelregistret innefattar även artiklar som ej återfinns hos grossist. 

Grundabonnemang 4 800 kr 

Extra abonnemang 1 700 kr 
För företag med filialer är det obligatoriskt 
att debiteras för ett extra abonnemang per filial. 

 
Lokalföreningsavgift 
Därutöver tillkommer avgifter till resp. lokalförening (varierar) 
alternativt regionavgift 500:- om lokalförening ej finnes. 
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Nivåtabell – Avgifter för 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 år 
 
 
Moms tillkommer på samtliga avgifter exkl. medlemsavgift 
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