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Information till dig som har hemtjänst/trygghetslarm 

Information om byte av låssystem i hemtjänsten 

Alvesta kommun håller på och byter ut nuvarande system för hemtjänstens 

hantering av nycklar i form av nyckelgömma till ett digitalt låssystem som kan 

öppnas via hemtjänstens mobiltelefoner. Förändringen påverkar dig som har 

hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm via Alvesta kommun.  

Syftet med bytet av system är att öka tryggheten och säkerheten och höja 

kvaliteten. Kostnader i samband med bytet av låssystem betalas av kommunen. 

Montering av nytt digitalt lås 

Det digitala låssystemet ser ut som på bilden till höger. Det består 

av ett låsvred som kan öppnas via hemtjänstens mobiltelefoner. 

Enbart behörig hemtjänstpersonal kan låsa upp dörren med 

hemtjänstens mobiltelefoner.  

Låsvredet monteras på insidan av din dörr. Det syns inte utifrån 

och monteringen ger inga skador på dörren. Låsvredet påverkar 

inte ditt vanliga lås och du kan använda din vanliga nyckel precis 

som tidigare. 

Monteringen av de nya digitala låsen kommer att påbörjas under 

vecka 21. Hemtjänsten tar kontakt med dig för att planera besöket. 

Ifall hemtjänstens insatser upphör tas låsvredet bort och dörren 

återställs som den såg ut från början. Originaldelarna till din dörr 

förvarar vi hos oss så länge så att återställandet av dörren kan ske. 

Utbyte av befintligt system (nyckelgömman) 

Det nuvarande systemet för nyckelhantering i form av en 

nyckelgömma som sitter fäst på din dörr och innehåller din 

nyckel kommer under en tid att användas parallellt med det nya 

systemet. Nyckelgömman kommer därför inte att monteras bort 

i samband med att det nya digitala låsvredet monteras.  

Borttagande av nyckelgömmorna beräknas att ske senare i höst. Du kommer att få 

ytterligare information om detta framöver. 

Frågor 

Vid frågor som rör bytet av låssystem kontakta: 

Marie Berntsson (Verksamhetssamordnare) tel.0472-15323 alt. 

marie.berntsson@alvesta.se 

Senada Hodzic (Verksamhetschef) tel. 0472-15527 alt.  

senada.hodzic@alvesta.se 

 

 

Bild på det digitala 

låsvred som monteras 

på insidan av din dörr. 
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