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SLR Yrkesrådet 2020:2               Protokoll 
 
Tid 
Tisdag 15 september 2020 kl 10:00-12:00 
 
Plats 
Microsoft Teams 
 
Närvarande 
Anders Göthberg (AG) SLR, Granskningsnämnden   
Hans-Olof Lloyd (HOL) AB Allmänna Lås i Limhamn  
Håkan Dosé (HD) SLR, Ordförande 
Ida Wetterberg (IW) Certego AB 
Michael Prietzel (MP) Låslära AB, Utbildningsstödjare  
Thorbjörn Hellman (TH) SLR, Ansvarig kompetensförsörjning 
    
 Extern 
 Henrik Bäckström (HB)           SLR, Sekreterare 
 
 Frånvarande 
 Sara Berggren                       Certego AB, Ledamot Svemek 
 
 Fördelas till 
 Närvarande + Sara Berggren 
 
 Mål med mötet 
 Besluta om strategier för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsvägar för låssmedsyrkena. 
 
 
Dagordning 
 
20.2.1. Val av ordförande 
TH valdes till mötesordförande. 
 
20.2.2 Val av sekreterare 
HB valdes till mötessekreterare. 
 
20.2.3 Val av justeringsperson 
MP valdes till justeringsperson. 
 
20.2.4 Godkännande av dagordning 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
20.2.5 Genomgång av senaste mötesprotokoll 
Protokollet för föregående möte (möte nr 5) godkändes och lades till handlingarna.  
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Rapporter 
 
20.2.6 Kompetenscentrum säkerhet 
Nuläge Stockholm 
Intresset för yrket fortsätter att öka. Enligt Jessica Dahlin som är SLR:s rekryteringssamordnare i Stockholm 
så kommer det in ca 10 intresseanmälningar i veckan gällande anmälan till olika utbildingar som leder till 
yrket, de flesta avser SLR-YI. Ett större projekt för rekrytering av utbildande företag och elever planerades 
till mars 2020 men fick ställas in på pga pandemin. Samarbete mellan SKS och SLF har inletts i syfte att 
stärka arbetet med rekrytering av APL-företag.  
 
Lokalerna är utrustade för genomförande av yrkesprov, gesällprov och mästarprov. Dock saknas fortfrande 
beställt material från ASSA. En stiftlåda har kommit till SKS enligt MP. Vi avvaktar för att se om resten 
levereras. 
 
AXS Security flyttar verksamheten från Årsta till Västberga. 
Inriktning på lokalalternativ till Årsta: Haninge, Västberga Industriområde. 
 
Nuläge Göteborg 
En avsiktsförklaring om samverkan med Göteborgs kommun har skrivits. Avtalsförslag är framtaget men 
fortfarande ej påtecknat. Samverkan med Lindholmens Gymnasium planeras.  
 
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. Bengt Lindström har tidigare ansvarat för utbildningen i 
Umeå, men sedan några månadaer tillbaka så har Movant har tillfälligt övertagit ansvaret, SLR har behov 
av att hitta en person som kan ta ansvar för utbildningen Umeå.  
 
Yrkesprov för elever som genomfört utbildning i Umeå bör genomföras. En lösning på hur detta skall 
organiseras diskuterades. 
 
Nuläge Skåne 
Uppbyggnad planeras. I nuläget har SLR inte någon personal som kan ansvara för uppbyggnad i Skåne.  
Rekrytering av lämplig person nödvändig för uppbyggnad av verksamhet i Skåne, rekryteringsprocess 
diskuterades. 
 
 
20.2.7 Assa skollicens 
SLR har ensamrätt på att utbilda i cylinderläggning i skolmiljö. Beställning av erforderligt material har 
skickats till ASSA men har inte levererats fullt ut. Leverans genomförs under september 2020. 
 
 
20.2.8 Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 
Det finns ett stort behov av praktikplatser och handledare.  
HD meddelar att vissa företag hävdar att det är en bristfällig dialog, att de bara blir tilldelade elever och att 
företagen ofta efterlyser mer bakgrundsfakta och framtidstanke från eleven. 
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MP menar att företagen bör sänka ribban och se sig som en del i en process, istället för att fingallra elever 
från början. 
 
 
20.2.9 Försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan 
Avstämning med Skolverket är genomförd 2020-09-01, försöket fortlöper. Vissa moment av yrkesprovet är 
inte färdigtestade 
MP tar fram en tid för yrkesprov för gymnasieelever samt för genomförande av resterande provmoment. 
 
 
20.2.10 Antal elever i utbildning nuläge 
Gymnasieskola 
Praktiska Sthlm: 45 elever  
Malmö Lärcenter: 3 elever  
Västsvenska gymnasiet Larminstallatör: 5 elever 
(SLR skall utveckla rekryteringsprocessen för elever i samverkan med skola och kommun, ny 
rekryteringsprocess tillämpas för antagning hösten 2020, har inte kunnat realiseras hittills pga pandemin.) 
 
Vuxenutbildning 
Movant Sthlm: 3 elever (ny rekryteringsomgång VT 2021 i samverkan med Stockholms stad) 
Movant Umeå: 4 elever 
Hantverkslärling i Leksand: 3 elever 
SLR YI: 25-28 elever (något osäker statistik) 
 
Totalt antal: 88 elever 
 
 
20.2.11 Kvalitetsgranskning Praktiska Stockholm 
SLR har genomfört stödåtgärder för att öka skolans kvalitet.  
TH och HD utvärderar genomförda stödåtgärder vid möte fredagen den 2 oktober 2020.  
 
 
20.2.12 Samverkan Movant 
 
SLR övertar driftansvar för låssmedsutbildning inom Komvux i flera kommuner 
SLR har tecknat ett centralt avtal med Movant för kvalitetssäkrad utbildning av vuxenelever. Utbildningen 
genomförs av SKS mot överenskommen ekonomisk ersättning som betalas ut av Movant. 
 
Satsningen avser Komvuxutbildning i samverkan med Movant i: 
Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.   
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Stort intresse för utbildningen i Stockholm 
Först ut är utbildning via SKS i Stockholm. Det första antagningstillfället planerades till 16 elever, Intresset 
för utbildningen stort, med 136 sökande elever Dessvärre blev endast 7 elever antagna, flera av dessa 
passerade inte vandelkontrollen, elevantalet nu nere på 3 elever.  
Stockholms stad har kontaktats, en ny satsning på lås- och larm utbildning med utvecklad 
rekryteringsprocess planeras. 
 
Nästa möte med Stockholms Stad efter 2020-11-01 då programbyte till industritekniska programmet 
förväntas genomföras. 
 
 
20.2.13 Samverkan Uppsala kommun 
Uppsala kommun har kontaktat SLR för att skapa en låssmedsutbildning för kommuner i Uppsala län. 
TH och Jessica Dahlin har träffat representanter för kommunen och ett utbildningsprojekt planeras. 
Kommunen har bromsat projektet med hänsy till rådande läge. (Corona)  
SLR avvaktar kommunens beslut. 
 
 
20.2.14 SLR-YI- Larm 
Kursunderlag framtaget. Utbildningen planeras enligt nedan: 
 
1-årig utbildning inom ramen för avtal om yrkesintroduktionsanställning 
SLR-YI -Larm är en 1-årig kursutformad utbildning som SLR planerar inom ramen för avtal om 
yrkesintroduktionsanställning.  
 
Utbildningsområde 
 Övergripande larminstallation 
 Inbrottslarmsystem 
 Passersystem 
 Servicekunskap och arbetsmiljöfrågor 

 
Skolförlagd grundläggande utbildning 
Utbildningen inleds med ett grundläggande skolförlagt utbildningspaket som omfattar fyra veckor. SLR har 
inlett samtal med Projsec när det gäller genomförande av den grundläggande utbildningen. Projsec har 
inte bekräftat samverkan ännu. 
 
Företagsförlagd utbildning 
Efter genomförd grundläggande utbildning placeras eleven ut i ett medlemsföretag för fortsatt utbildning i 
de kurser som ingår i det grundläggande utbildningspaketet (jfr SLR-YI). 
 
Slutprov och utbildningbevis 
Förutsatt att eleven har slutfört samtliga kurser som ingår i utbildningsplanen med godkänt resultat och att 
handledare vid utbildande företag intygar detta så utfärdar SLR ett utbildningsbevis för grundutbildad 
larminstallatör. 
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Mötet diskuterade om samverkan med föreningen Säkerhetsbranschen gällande utbildningens 
genomförande. (TH och HD träffar Säkerhetsbranschen 2020-10-21) 

 
 
20.2.15 Alternativa gymnasieprogram för utbildning till låssmedsyrkena 
SLR har tillstyrkt Skolverkets remiss i ärendet. Skolverkets om beslut om ny gymnasieutbildning för 
låssmedsyrkena och nytt ämne för lås och passerteknik inom det industriteknikska programmet kommer 
2020-11-01.  
 
(Not. Sara Berggren, SLR:s representant i Svemeks yrkesråd, meddelar att Svemeks yrkesråd ställer sig 
mycket positiva till ny låssmedsutbildning inom industritekniska programmet.) 
 
Fördelar med låssmedsutbildning inom det industritekniska programmet: 
 Tydligare utbildningsväg med nytt ämne för lås och passerteknik 
 Samverkan med Teknikcollege: SLR kan ta del av ett befintligt utbildningssystem 
 Lärarkompetensen vid Industriteknikska programmet är mer anpassad för låssmedsutbildning än 

hos lärare vid hantverksprogrammet, generellt sett 
 SLR kan påverka utbildningens utveckling genom representation i Svemek och det nationella 

yrkesrådet 
 Samverkan med Svensk Industrivalidering medges 

 
 
20.2.16 Gesäll och mästarprov  
Gesäll och mästarproven är i behov av utveckling. Yrkesrådet har tillstyrkt initiativet. MP och AG utreder 
vilken skyddsklass som gäller på förkunskapsdelarna till gesällprovet. Kopplingar till gymnasieutbildning, 
yrkesprov och SLR-YI diskuterades. 
MP och AG meddelar att en arbetsgrupp för utveckling är inrättad, men att ett möte för att definiera 
nuläget behövs.  
 
Tider är upprättade för gesäll- och mästarprov hösten 2020 i Stockholm och Göteborg: 

 Gesällprov i Stockholm 
Lördag 17 oktober samt lördag 14 november kl 08:30-16:00 

 Mästarprov i Stockholm: 
Onsdag 14 oktober samt onsdag 11 november kl 13:00-16:00 

 Gesällprov i Göteborg: 
Lördag 17 oktober samt lördag 14 november kl 08:30-16:00 

 Mästarprov i Göteborg: 
Onsdag 14 oktober samt onsdag 11 november kl 13:00-16:00 
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20.2.17 Branschvalidering 
SLR har fått 600 000 kr i statsbidrag för att skapa ett system för branschvalidering. Arbetet delas upp i två 
steg , där steg ett innebär att skapa en kompetensprofil för låssmedsyrket i enlighet med SEQF, och steg 
två innebär att utveckla ett system för branschvalidering. Målsättningen är att skapa en effektiv och 
systematiserad utbildningsorganisation som tryggar kompetensförsörjningen för låssmedsyrket på lång 
sikt. 
 
En sammanhållen utbildningsorganisation planeras med följande komponenter: 
 Tydliga utbildningsvägar för grundutbildning (gymnasieskola, Komvux) 
 Kompetensutvecklande utbildningsinsatser (SLR kursverksamhet) 
 Yrkesprov 
 Gesäll- och mästarprov 
 Branschvalidering 

 
SLR:s planerade utbildningsorganisation kan kopplas ihop med Teknikcollege och Svensk industrivalidering 
under förutsättning av gymnasieutbildningen för låssmeder flyttas över till Industritekniska programmet. 
 
 
 
SEQF – Sveriges referensram för kvalifikationer 
Låssmedsyrket och våra medlemsföretags krav på anställningsbarhet tydliggörs med beslutade 
kvalifikationsbeskrivningar för låsmedsyrket enligt SEQF.  
 
En arbetsgrupp skapas för utveckling av yrkets kompetensstandard och fastställande av nomenklatur 
Arbetsgruppen ej helt fastställd ännu, (Yrkesrådets ledamöter kan vara aktuella). Utvecklingsarbetet på 
börjas inom kort, viktigt med bred branschförankring! 
 
 
Diskussionspunkter 
 
 
20.2.18 Rutin vandelkontroll 
TH: Vandelkontroll av elever har fungerat dåligt! 
MP: Beskriver sin rutin där eleven öppnar kuvertet från Polisen och läser upp det själv. Därefter frågar MP 
om han även får läsa det, och informerar samtidigt att det finns en valmöjlighet att säga nej men att 
utbildningen då inte är tillgänglig. 
MP har även märkt att en ny ”prick” kan göra så att vissa gamla ”prickar” syns, beroende på vad det är för 
slags ny ”prick”. 
HOL: Beskriver också att de ber eleven ta med sitt oöppnade kuvert och det öppnas gemensamt. 
IW: Certego skickar in själva, ”Larminstallationsföretag”. Kostnaden är 250 kr per utdrag ur 
belastningsregistret. IW har bedömt ”Misstankeregistret” som värdefullt. IW framhäver att körkort bör 
kontrolleras. 
TH: Enligt SLR:s policy är det upp till varje företag att bedöma eleven, om denne har en historik av ringa 
brott. 
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Mötet konstaterade att ett företag som arbetar med larminstallation kan genomföra vandelkontroll. 
Hur kan SLR tillse att företag som arbetar med låsinstallation kan genomföra vandelkontroll på samma sätt 
som ett larminstallationsföretag? 
(TH kontrollerar med Benny Jansson som har erfarenhet av ärendet.) 
 
 
20.2.19 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
20.2.20 Fördelning av arbetsuppgifter 
Möte gesällprov – AG, MP, Jessica Dahlin 
Övrigt enligt protokollet ovan. 
 
 
20.2.21 Nästa möte 
Nästa yrkesrådsmöte beslutades till 2021-03-16 kl 10.00-12:00 i Teams. 
HB skickar ut kallelse och dagordning till mötet senast en månad innan mötets genomförande. 

 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 

Henrik Bäckström, sekreterare 
 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

Michael Prietzel 

Michael Prietzel (Sep 29, 2020 13:34 GMT+2)
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