
SLR POLICY FÖR HANTERING AV 
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET 
OCH EVENTUELL BELASTNING 
(VANDELSKONTROLL) 

En SLR policy är ett instrument för att ange Riksförbundets åsikter i olika frågor. 
Detta för att uppnå en enad syn och ge enhetliga svar på olika uppkomna 
branschrelaterade frågor. SLR policies fastställes i SLR styrelse innan publicering. 

Bakgrund 

Förbundet arbetade under många år aktivt för att få en statlig 
auktorisation av Låssmedsyrket. Denna statliga auktorisation skulle 
t.ex. innehålla krav på vandelskontroll. Statsmakterna har dock inte
hörsammat detta utan ansett att branschen själv ska reglera och
kontrollera aktörerna på marknaden.

Som en följd av detta startades 1986 ett eget branschunikt 
auktorisationsförfarande. Låssmedsföretag som uppfyller vissa 
ställda krav bl.a. bevis på yrkeskunnande (Mästarbrev), butik, rutiner 
för säker hantering/förvaring av kunddokumentation och 
systemhandlingar samt uppfyllande av SLR etiska regler kan 
auktoriseras efter beslut i SLR styrelse.  

Ett ytterligare steg i detta arbete togs år 2007 då möjligheten till 
tredjeparts certifiering av verksamhet och person skapades. 
Certifieringen utförs av ackrediterat oberoende certifieringsorgan. 
Vandelskontroll av personal är ett av kravelementen i 
certifieringsnormerna för låssmedsföretag. 

Auktoriserat/Certifierat SLR företag rekommenderas av Svenska 
Stöldskyddsföreningen, SSF 

Riksförbundets åsikt 
Vid nyanställning och för elever på praktikplats ska sökanden 
uppmanas att ta med ett utdrag ur belastningsregistret från 
Rikspolisstyrelsen. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till 
arbetsgivaren eller skolan. 

Om registerutdraget inte innehåller en sida två med någon belastning 
finns det inget hinder för anställning ur belastningssynpunkt. 

Vid allvarlig belastning såsom t.ex. stöld, rån eller att blivit dömd i 
domstol, ska anställning inte beviljas. 



Belastning som vid ett tillfälle inneburit dagsböter t.ex. fortkörning 
eller liknande bör inte automatiskt anses som hindrande orsak vid 
anställning utan bör bedömas från fall till fall av arbetsgivaren. 

Policyn antagen 2007-12-18  
Styrelsen för Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR 
(Idag: Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR)
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