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 Digitala Nycklar & Nyckelgömmor 
 
Alla beställningar av Nyckelgömmor, digitala nycklar till nyckelgömmor samt övrigt material 
ska gå via Larm & Teknik. 
 
Går en digital nyckel sönder kontakta Larm & Teknik som i första hand försöker laga den 
digitala nyckeln, går inte det skickas den till Swedlock. 
 
Om en digital nyckel delar på sig när man ex; har tappat den, kan man försöka trycka ihop 
den igen. 
 
Kommunens personal kommer in i alla digitala nyckelgömmor. Eftersom de ansvarar för 
larm. 
 
Kommunens hemtjänstpersonal kommer in i alla digitala nyckelgömmor inom sitt geografiska 
område. Nattpatrullen kommer in i alla nyckelgömmor i hela kommunen. LOV kommer 
endast in i de gömmor som tillhör deras brukare. 
 
 
Digitala nycklar måste alltid återlämnas i samma skåp som dem togs. 
Rengör digitala nyckel innan du sätter tillbaka den i skåpet, så nyckeln säkert får kontakt med 
skåpet. Rengör även nyckelgömman ute hos brukaren kontinuerligt. 
 
Tappar man en digital nyckel på vardagar mellan 8-17 och inte får ut en ny nyckel, ringer man 
Swedlock , så hjälper de till så man får ut en ny digital nyckel. 
 
Den utförare som tappat en digital nyckel informerar Larm & Teknik. 
Borttappad digital nyckel debiteras respektive hemtjänstgrupp. 
 

 
Om det skulle hända att hela personalgruppen inte kommer åt ett nyckelskåp exempelvis 
vid strömavbrott eller att det blivit stulet, tar man kontakt med räddningstjänsten (0372-
789175 i första hand, i andra hand på mobil 0733-739973) då får man åka ut till 
räddningstjänsten och logga in i deras skåp och hämta ut nyckel för dagen, OBS endast i 
nödfall! 
 

 

Brukare med nyckelgömma utan larm 
Sektionschef fattar beslut om nyckelgömma till brukare som inte har larm. Sektionschefen 
ansvarar för att beställa och att  avbeställa nyckelgömma hos Larm & teknik 
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Kontakt 
Larm & Teknik KommunRehab 
Köpmansgatan 18 
0372-78 98 36 8.00–10.00 
0733-73 98 36, 0733-73 99 00 
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