Viktig information till dig som har
frisörlicens!
Riktlinjer för frisörlicens och giltighetstid 2019.
Nya giltighetstiden för frisörlicens när 3 års giltighetstid gått ut är 10 år.
Från och med den 15 mars kan frisörlicenser förnyas och den nya
giltighetstiden träder i kraft. Som frisör behöver du kika på din licens när
giltighetstiden går ut och det är dags att förnya den.
Du går in på www.frisorlicens.se och väljer ”TILL ANSÖKAN” sedan ”ANSÖK
HÄR”, därefter väljer du ”Förnya/Uppdatera licens”. Du fyller i din epostadress du angivit vid ansökan samt personnummer, en verifieringskod
skickas till din mail och du kommer sedan in på din ansökan så som du
lämnade den. Där väljer du att godkänna GDPR och sedan gå vidare till
betalning, kostnaden för att förnya licensen är 200 kr. Varför inte passa på
att byta bild? Det är bara att ladda upp en ny bild om du vill byta ut den
gamla, eller om du glömt göra dig sökbar eller kanske bytt arbetsplats, då
kan detta ändras i din ansökan.

Nya licensen kommer även att ha ett nytt utseende!
Nya riktlinjer för A-licens
Från och med 1 januari 2019 gäller 5 års giltighetstid för A-licens, under
denna period behöver frisören avlägga gesällprov och bli behörig för att
vara fortsatt berättigad till frisörlicens. Har inte gesällprov avlagts kommer
licensen efter fem år inte längre vara giltig, dvs. frisören kan inte förnya sin
A-licens. (Undantag görs för den som vi denna tidpunkt befinner sig i
färdigutbildning.)
För de som redan ansökt om A-licens och inte avlagt gesällprov utan
förnyar sin A-licens efter tre år kommer därefter omfattas av samma regler
som övriga med A-licens, 5 års giltighetstid med krav om att under denna
period avlägga gesällprov för att vara fortsatt berättigad till frisörlicens.
För att förnya sin A-licens så gäller samma information som står skrivet
ovan.
Vid frågor kontakta Ulrika Emanuelsson 08-557 602 90
ulrika.emanuelsson@frisor.se

