
SLR POLICY FÖR LÅSÖPPNING 

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 
För att upprätthålla allmänhetens förtroende för oss som yrkeskår 
samt för att undvika att hamna i en pinsam situation som är svår att 
förklara eller i värsta fall bli betraktad som medbrottsling, är det viktigt 
att alltid efter bästa förmåga säkerställa att rätt person släpps in på 
rätt ställe. 

Riksförbundets åsikt 
Det är mycket viktigt att säkerställa att behörig person släpps in vid 
låsöppning. Kunden skall alltid visa godkänd legitimation samt 
hyreskontrakt eller motsvarande handling som styrker behörigheten. 
Namn, personnummer, tid och plats skall alltid noteras på kvitto eller 
följesedel som skall arkiveras. Det kan finnas skäl till att i efterhand 
utreda vem som fått låsöppning utförd samt var och när arbetet 
utförts. 
Då de flesta kunder inte har hyreskontrakt eller motsvarande 
handling tillgänglig före låsöppning, kan polis tillkallas för att hjälpa till 
med behörighetskontrollen, alternativt kan behörighetskontrollen 
utföras direkt efter låsöppning eller så kan låssmeden helt avstå från 
att utföra uppdraget. 
Om kunden på ett betryggande sätt inte kan styrka sin behörighet 
direkt efter låsöppning kallas polis till plats för att hjälpa till med 
behörighetskontrollen eller för at avhysa kunden från objektet. 
Kunden bör informeras om detta förfaringssätt innan låsöppning 
påbörjas. 
Undvik att sprida kunskap om öppningsmetod, visa inte hur du gör 
och om möjligt, avlägsna uppborrade lås o. dyl. 

Sammanfattning 
Kontrollera alltid behörighet vid låsöppning. Notera var, när, namn 
och personnummer samt registreringsnummer vid bilöppningar på 
kvitto eller följesedel. Vid tveksamhet kontakta polis eller avstå från 
uppdraget. 
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