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Närvarande: Anders Göthberg SLR, Granskningsnämnden (AG) 

Håkan Dosé SLR, Ordförande (HD) 
Michael Prietzel SLR, Utbildningsstödjare (MP) 
Sara Berggren Ledamot, Svemek (SB) 
Thorbjörn Hellman SLR, Ansvarig kompetensförsörjning – sammankallande (TH) 

 
Adjungerad: Henrik Bäckström SLR, sekreterare (HB) 

 
Tid:  Tisdag 8 mars 2022 kl 10:00–12:00. 

 
Plats: Microsoft Teams 

 
Mål: Besluta om strategier för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsvägar för låssmedsyrkena. 

 
Fördelas till: Närvarande + Hans-Olof Lloyd och Ida Wetterberg 

 
 
 
22.1.1 Val av ordförande 
TH valdes till ordförande för mötet Yrkesrådet 2022-1. 
 
22.1.2 Val av sekreterare  
HB valdes till sekreterare för mötet. Senaste mötesprotokoll 2021-02 gicks igenom och protokollet 
lades till handlingarna. 
 
22.1.3 Rapporter 
 Låsteknikcentrum, nuläge 

Ett nytt avtal med Movant ska skrivas på. Vi har haft en del kvalitetsproblem som vi har försökt 
korrigera och har höjt priset, med möjlig start i aug 2022.  
10 st Komvuxelever har avslutat sin utbildning och några har osäkra anställningar. 
SLR:s styrelse har tagit beslut om betalningsmodell. Egenavgiften är 1000 kr och SLR sponsrar 
med 950 kr (kostnaden för ett yrkesprov 1950 kr).  
Nu finns det 10 st som ska göra yrkesprovet i närtid men inget datum är fastställt. 
 

 Pilotprojekt Väst, nuläge 
Ett pilotprojekt planeras med Västra Götalandsregionen, 49 kommuner, hela länet blir 
upptagningsområde. Även samverkan med Borås kommun planeras och de ser till att göra 
Komvuxutbildning till låssmed sökbar i hela regionen.  
En alternativ modell för utbildningens genomförande prövas, Komvux anställer all personal, 
SLR stödjer utbildningen mot viss ersättning, och utbildningen skall genomföras som 
lärlingsutbildning. Projektstart april-maj 2022. 
 

 Samverkan nya skolor, gymnasieskola och Komvux 
Samverkan med Huddinge kommun (Sågbäcksgymnasiet) IN - Yrkesutgång låssmed och 
Komvux Huddinge (kan ersätta eller komplettera Movantavtalet). 
SLR genomför lärlingsutbildning med ansvar för platsackvirering, yrkesdelar av 
gymnasieutbildning med personal, utrustning och lokaler, avtal med kommunen skrivs, 
ersättning 70 000 kr per elev och år. 
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 Nationellt Programråd 

Det nationella programrådet är ett forum för branschen att diskutera frågor om det 
industritekniska programmet. TH är med och Lotta Naglitsch är suppleant. 
Antagningsregler för Komvux ändras, vilket kan underlätta urval. Gymnasieskolan övergår från 
kursbetyg till ämnesbetyg och SLR är remissinstans. 

 
 Antal elever i utbildning, nuläge 

Relativt oförändrat, marknadsföringsinsatser behöver planeras. Fortsatt starkt intresse för 
yrket, flertal elever per vecka kontaktar SLR om SLR-YI och Komvuxutbildning. 
Ett 20-tal elever genomgår Praktiska. 
Inga elever i Komvux just nu.  
Ett par elever på Malmö Lärlingscenter, yrkesgymnasiet. 
Vi vet inte hur många elever det kan bli på Sågbäcksgymnasiet. 
 

 Uppstart gymnasieutbildning, Industritekniska programmet 
Arbete med stödåtgärder för uppstart IN, nya och befintliga skolor.  
Kursmoment tydliggörs genom filmade utbildningskritiska moment med kopplingar till SLR:s 
läromedel och presenteras i LARA.  
För Sågbäcksgymnasiet har vi tagit fram ett stödmaterial och hittat en lärare. 
 

 Samverkan Movant, nytt avtal 
Ett nytt avtal med uppdatering gällande innehåll, och förtydligande av Movants åtagande har 
tagits fram. Movant ska återkomma. Ny prissättning som skall ge oss möjlighet att utbilda 
mindre grupper med bättre ekonomiska förutsättningar. 
 

 Branschvalidering, nuläge och information om steg 3 
Barnschvalideringen har att göra med kompetensstandarden, som är godkänd av Yrkesrådet. 
 
Steg 1 avslutat:  
Kompetenstandard för yrket låstekniker fastställd. 
Ansökan om inplacering SeQF 4, Kvalifikation för yrket låssmed skall skickas in till MYH. 

 
Steg 2 utvecklingsarbetet är i full gång, SLR tar fram arbetssätt för branschvalidering som 
bygger på kompetensstandard och kvalifikation (låstekniker, låssmed).  
Arbetet med skall avslutas senast den 1 september 2022. Yrkesrådet, eller en arbetsgrupp 
liknande den som var med och tog fram kompetensstandarden, är remissinstans. 

 
Steg 3 
De utvecklade modellerna skall testas i ett pilotprojekt. Start 1 september 2022. 
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SLR har sammanlagt fått in statsbidrag för utveckling av branschvalideringsmodeller som 
omfattar: 

 
600 000 kr - Steg 1 
700 000 kr - Steg 2 
800 000 kr - Steg 3 

 
Totalt: 2 100 000 kr 
 

 
22.1.4 Diskussionspunkter  
 Nya utbildningsformer 

Komvux, gymnasieskola som drivs i Stockholm (Praktiska) och en med få elever i Malmö, samt 
en gymnasieskola på gång. 
SLR-YI – informationsbrist. Det finns idéer för utveckling. 
TH – Är det någon idé att ha många utbildningsformer? 
SB – Det måste vara enkelt och tydligt! 
MP väcker frågan om det är intressant att hitta en infallsvinkel till Handel och Administration? 

 
 Rekryteringsfrågor 

APL-företag och handledare - Handledarutbildning. Lite på gång. 
Branschvalideringssystem kan hjälpa till. När det är klart om några veckor skickar vi det på 
remiss till Yrkesrådet. 
 
Elever - Har tidigare varit ett problem och det finns ett intresse. Vi ser att vi behöver öka 
antalet och ha en genomströmning på 100-200 elever/år. 

 
MP – Elever ”kallnar” fort. 
SB – För vår del handlar det om vuxenlärlingar 
AG – Det är personkemin som är det viktigaste. Valideringen är en hjälp för kunskapsbiten men 
säger inget om människors personligheter.  
TH – Ska vi vända på det och låta företagen skicka personerna istället? 

 
Yrkeslärare och instruktörer 
TH – Det regnar inte folk på oss. Detta kanaliseras genom Ebbe Svensson som ringer upp och 
pratar med personerna.  
HD – Har vi inga lärare spelar det ingen roll vilken rekryteringsmodell som används. 

 
Nya utbildningsanordnare 
Huddinge kommun och Borås kommun.  
TH - Vi behöver få igång industriktekniska programmet på en bred front.  
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 Rutin vandelskontroll 

AG – Vi vill inte sätta en kvalitetsstämpel på någon som har en skum vandel.  
TH - Vi behöver föra in rutinen även för utomstående. 
Vi inför vandelkontroll för personer som vill göra gesäll- och mästarprov och inte är anställda 
på medlemsföretag i SLR (i god tid före provtagning).  

 
 Gesäll- och mästarprov kopplat till SLR:s auktorisationsordning 

Inget diskuterades. 
 
 
22.1.5 Övriga frågor 
TH - Yrkesrådet är beslutande och högsta organ för utbildningsfrågor i SLR och kan vi tydliggöra det 
gentemot medlemsföretagenpå något sätt? Fundera till nästa möte! 
 
 
22.1.6 Fördelning av arbetsuppgifter 
Inget diskuterades. 
 
 
22.1.7 Tid för nästa möte 
Tisdag 13 september 2022 via Teams kl 10:00-12.00. 
 
 
22.1.8 Mötes avslutande 
TH avslutade mötet Yrkesrådet 2022-1. 
 
 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
--------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
Henrik Bäckström, SLR   Håkan Dosé, SLR 
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