SLR Rutin

Fastställd av SLR:s styrelse

Giltig från

2021-12-14

2022-01-01

Utgåva

2

R016
Sid 1 (2)

SLR:s utbildningsfond år 2022
Regler och exempel
Regelverk
SLR:s utbildningsfond
1.Bakgrund

SLR:s styrelse beslutade att inrätta en utbildningsfond i enlighet med SLR:s handlingsplan för 2020/21.
Fondens syfte är främja och stimulera medlemsföretagens möjligheter att erbjuda grundutbildningsoch kompetens-utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Utbildningarna skall vara relevanta för vår
bransch.
Grundtanken bakom Utbildningsfondens princip är att branschförbundet SLR matchar medlemsföretagets kostnad för en utbildning med upp till 50% av dess avgift, samt kostnader för resa, mat och
logi upp till ett angivet tak.

2. Fondens medel

3. Villkor
Utbildningsbidrag

4. Beräkning av
utbildningspoäng
samt giltighetstid

SLR:s styrelse har beslutat storleken på årligt uttag ur fonden för år 2022 till 500 000 kronor.

Medlemsföretag kan erhålla utbildningsbidrag för relevant utbildning för att grundutbilda /
kompetensutveckla medarbetare inom ramen för låssmedsyrket eller utbildning som svarar mot
kompetensutveckling mot given befattningsbeskrivning.
Respektive medlemsföretag disponerar årligen minimum 10 utbildningspoäng (10 poäng = SLR:s
lägsta tariff för serviceavgift + fast avgift, för närvarande 8 300 kr).
För medlemsföretag som betalar en högre serviceavgift + fast avgift divideras avgiften med 830 för
att få fram antalet utbildningspoäng.
Giltighetstid för utbildningspoäng gäller innevarande kalenderår.
= Ej utnyttjade poäng förfaller vid resp. årsskifte.

5. Poängens årsvärdei
kronor

SLR:s styrelse fastställer årligen, dock senast 30 december, kommande årsvärde i kronor för
utbildningspoängen.
Värdet för en utbildningspoäng år 2022 är 300 kr.

6. Bidragsberättigad
utbildningskostnad

7. Rekvisition av bidrag

SLR matchar utbildningskostnaden/kursavgiften upp till 50%.
SLR ersätter för resa, mat och logi upp till 3 000 kronor per utbildningstillfälle (inom ramen för
respektive medlemsföretags tillgängliga poäng/värde).
Medlemsföretaget rekvirerar matchningskostnaden från SLR + ersättning för resa, mat och logi
(max 3 000 kr per utbildningstillfälle/kurs) efter genomförd utbildning.
Kopia på faktura för utbildningen, kopia på logikostnad + utbildningsbevis skall bifogas.
Rekvisition för innevarande år ska vara SLR tillhanda senast 1 december.

8. Redovisning av
utbildningspoäng

SLR:s kansli ansvarar för redovisning av respektive medlemsföretags utbildningspoäng.
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SLR:s utbildningsfond
Förtydligande och exempel
1.Process
2. Exempel 1

Ansökan lämnas till närmaste chef med attesträtt.
Chef godkänner eller avslår ansökan.
Ett medlemsföretag som betalar 8 300 kr i serviceavgift erhåller 10 utbildningspoäng
(8 300/830=10).
Medlemsföretag som betalar 116 000 kr i serviceavgift erhåller 140 utbildningspoäng
(116 000/830=140).

3. Exempel 2

SLR:s styrelse har beslutat att värdet av det aktuella årets utbildningspoäng är 300 kronor.
Ett medlemsföretag som betalar 16 600 kr i avgift till SLR är berättigad 20 utbildningspoäng.
Kursavgiften för vald kurs för en medarbetare är 2 000 kr.
SLR matchar med 1 000 kr + ev ersättning för resa, mat och logi med upp till 3 000 kr. Totalt 4 000 kr.
13 utbildningspoäng är nu förbrukade (4 000/300 = 13 avrundas nedåt)
Medlemsföretaget har nu 7 poäng kvar att använda.
En annan medarbetare vill senare gå en kurs som kostar 2 000 kr.
SLR matchar med 50% = 1 000 kr. Resa, mat och logi kan nu ersättas med 1 100 kr,
(7x300 = 2 100–1 000 = 1 100).
Taket för utbildningsstöd innevarande år är nu uppnått.

