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                Yrkesrådet 2021-01 Protokoll 
 

 

 
 Mötestyp:  Yrkesrådet  
 Plats:  Microsoft Teams 
 Datum och tid: Tisdag 30 mars 2021 kl 10:00-12:00 
 
 Närvarande:             Anders Göthberg, SLR Granskningsnämnden (AG) 
                Håkan Dosé, SLR Ordförande (HD) 
                                  Michael Prietzel, Låslära AB (MP) 

                                                                     Sara Berggren, Svemek (SB) 
                                  Thorbjörn Hellman, SLR Ansvarig kompetensförsörjning (TH) 
                                                                      Extern: Henrik Bäckström, SLR Koordinator (HB) 
 
 Fördelas till:  Närvarande +  
    Hans-Olof Lloyd, AB Allmänna Lås i Limhamn 
    Ida Wetterberg, Certego AB 
 
 
 
21.1.1  
Mötets öppnande och val av mötesordförande 
TH öppnade mötet och valdes till att hålla i detsamma. 
 
 
21.1.2  
Val av sekreterare och justeringsperson 
HB valdes till sekreterare, SB valdes till att justera protokollet. 
 
 
21.1.3  
Redovisning av föregående mötesprotokoll 
Yrkesrådet Protokoll 2020-2 redovisades och lades till handlingarna. 
 
 
21.1.4 
Rapporter 
 
 Låsteknikcentrum nuläge 

Tidigare ”SKS”, namnbyte i mars 2021 till ”Låsteknikcentrum”. Nya lokaler som håller på 
att utrustas på Ekholmsvägen 23 i Skärholmen. Vi väntar alltjämt på på dörrar. Jessica 
Dahlin har fått utökat driftansvar till att vara regionansvarig för Stockholm.  
Vi tänker oss verksamhet på fler orter, och har påbörjat arbetet i Göteborg.  
 

 Valiweb, rekrytering av yrkeslärare  
Drivs av Skellefteå kommun, handlar om rekrytering av yrkeslärare, och vi har blivit 
kontaktade. Valiweb samrbetar med UHR Universitets- och Högskolerådet.  
MP har blivit utsedd att bedöma sökandes yrkeskompetens.  
 

 Nationellt Programråd 
Är vi med i tack vare att vi bytt program, TH ordinare ledamot, Lotta Naglitsch som 
suppleant.  
Vi har fått igenom vår yrkesutgång.  
Har vi frågeställningar i Yrkesrådet kan de föras vidare till Nationella Programrådet. 
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 Antal elever i utbildning, nuläge 

Relativt oförändrat. Antagning från feb-sept. 15 sept vet vi hur många elever som finns. 
Nästa intagning på Komvux jan 2022.  
Flera elever per vecka kontaktar oss och vill bli låstekniker.  
Praktiska har ett 40-tal elever, Movant Sthlm 15 elever, Movant Umeå några få elever. 
MP: -Det är lärarbrist. Jag har experimenterat med att göra filmer, vi har testkört dem 
och det har varit väldigt uppskattat. SLR vill erbjuda dessa filmer på sin webbplats, 
beskriver han. 
 

 Uppstart gymnasieutbildning Industritekniska programmet 
Vi gjorde en plan och ett paket med stödåtgärder i jan tillsammans med Praktiska 
Liljeholmen, Malmö Lärcenter, samt Movant (framför att i Bromma) för att underlätta 
övergången mellan Hantverksprogrammet till Industritekniska programmet.  
Ett dokument med kurser är utskickat, än så länge har inga synpunkter kommit in från 
skolorna. Ska följas upp efter påsken 2021. 
Nu förs en dialog med Lindholmens gymnasium i Göteborg.  
TH: -Bra med regional satsning? Fördelar: Vi kan hjälpa fler företag. Mötet håller med. 
Yrkesprovet 
Vi gör ett prov för en elev, en dag, och får 15 000 kr för det. 
TH: -Yrkesbrev ska ges av Yrkesrådet vid godkänt resultat? Mötet håller med. 
AG: -Då håller vi ihop det, gesällbrev, mästarbrev och yrkesbrev. 

 
 Samverkan Movant 

TH: -Organisationen i Sthlm fungerar mycket bra. Vi tappar en rektor som slutar, men 
det känns som att man har skärpt till sig.  
Nuvarande avtal måste uppdateras, prisbilden och en del förtydliganden, men vi är 
överens. 
 

 Branschvalidering 
Möte nyligen och det första utkastet Låstekniker har vi gått igenom tillsammans. Vi har 
fått ytterligare statsbildrag på 700 000 kr. 
 

 
21.1.5 
Beslut 
 
 Uppdaterat Gesällprov  

AG: -Provet skulle behöva göras om ännu mera. ”Vi har bara kammat lopporna ur 
pälsen”. Varje elev får en dagordning i början av dagen, för att det ska bli en trevligare 
resa. MP är den stora hjälten som har gjort om teoriprovet med ett formuleringsarbete 
och det blir mycket lättare att rätta, och en högre grad av likabedömning. 
Deltagarna får ett nummer, inga namn. 
Vi vill bli av med att det ska vara en bedömningssport. 
AG visar det omarbetade provet och kallelse. 
 
Vi ser till att ta fram ett material som kompletterar preparandkursen för gesäll. 
Yrkesrådet beslutar att godkänna gesällprovsdokumentationen inklusive kallelse. 
 
 

 Protokollföra beslut om yrkesutgång och yrkespaket, industritekniska programmet 
Se bilaga: Beslutsprotokoll SLR Yrkesrådet Yrkesutgång Låssmed 2021-01-14. 
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21.1.6 
Diskussionspunkter  
 
 Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 

Uppmärksamma och synliggöra handledare på företagen med bild och frågor.  
Tidningen? Webben?  
Rutin kring Utbildningsfonden inkl blanketter distribueras av kansliet till MP och ska ingå 
i utbildningspärmen. 
 

 Rutin vandelkontroll 
Vi får vara tydliga med att det är ett krav och inget önskemål. Det finns ju en policy men 
kan dokumentet vara ännu tydligare, att vi tar fram ett informationsmaterial? 

 
 

21.1.7 
Övrigt 
 
HD: -Jag har en känsla av att det är många som vill ta gesällbrev men för få som vill ta 
mästarbrev. 
Är vi nöjda med tillflödet av nya mästare? 
 
MP: -Osäker på kravet för att avlägga gesäll- och mästarprov? 
Vi bör fortsatt ha en liberal syn på antal år i yrket vid anmälan till prov. 
 
 
21.1.8 
Fördelning av arbetsuppgifter 
Se ovan. 
 
21.1.9 
Nästa möte 
Tisdag 21 september 2021 kl 10:00-12:00 på Teams. 
 
 
21.1.10 
Mötets avslutande 
TH avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
--------------------------------------------- 
Henrik Bäckström 
 
Justeras: 
 
 
-------------------------------------------- 
Sara Berggren 

 

Sara Berggren (20 May 2021 12:48 GMT+2)
Sara Berggren
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Beslutsprotokoll SLR:s Yrkesråd 
Beslutet avser följande: 
  

1. Beslut om yrkesutgång låssmed vid industritekniska programmet 
En yrkesutgång är en yrkeskompetens som eleven får genom att läsa en viss kombination av kurser 
inom programfördjupningen. Skolverket har lämnat förslag till yrkesrådet om vilka kurser som skall 
ingå i yrkesutgång låssmed, förslaget framgår nedan: 

Yrkesutgång låssmed vid det industritekniska programmet 

Kursnamn             Antal Gy-poäng Kurskod 
Larm, övervaknings- och säkerhetssystem   100p  LARLAM0) 
Passersystem          100p  (LARPAS0) 
Låsteknik     200p  (LAOLAT0) 
Låsinstallation                             200p  (LAOLAS0) 
Praktisk ellära                                            100p  (ELLPRA0) 

 
Beslut: 
SLR:s Yrkesråd godkänner Skolverkets förslag om yrkesutgång låssmed vid det industritekniska 
programmet 
 

2. Beslut om yrkespaket för låssmedsyrket  
Skolverket rekommenderar att SLR tar fram ett nationellt yrkespaket för låssmedsyrket. Yrkespaketet 
är främst avsett för Komvux-utbildning men även gymnasieutbildning kan komma ifråga. 

Yrkespaket för låssmedsyrket  

Kursnamn             Antal Gy-poäng Kurskod 
Larm, övervaknings- och säkerhetssystem   100p  LARLAM0) 
Passersystem          100p  (LARPAS0) 
Låsteknik     200p  (LAOLAT0) 
Låsinstallation                             200p  (LAOLAS0) 
Praktisk ellära                                            100p  (ELLPRA0) 

 
Beslut: 
SLR:s Yrkesråd föreslår att det nationella yrkespaketet skall innehålla de kurser som ingår i 
Skolverkets förslag på yrkesutgång låssmed, se ovan  
 
 
SLR:s Yrkesråd   2021-01-14 

 
Håkan Dosé 
Ordförande SLR 
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