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Nyckelfri vård och omsorg i Karlstads kommun 

Karlstads kommun inför ett digitalt låssystem för alla kunder som har 
hemtjänst och/eller trygghetslarm. Detta för att öka tryggheten för 
hanteringen av nycklar och höja kvaliteten samt din säkerhet. 

Nytt digitalt låssystem 
Genom det nya låssystemet kan personalen låsa upp din dörr via en app i sin 
mobiltelefon istället för att först behöva åka och hämta en nyckel. Systemet 
dokumenterar automatiskt vem som låser upp dörren och när. Det spar tid 
vid oförutsedda larm eller oplanerade besök eftersom personalen kan åka 
direkt hem till dig istället för att först hämta en nyckel. Tekniken är 
beprövad och används redan idag av ett flertal andra kommuner runt om i 
Sverige. 

Så här kommer det att gå till 
Ett låsvred (se bild) kommer att monteras på insidan av din dörr. Låsvredet 
syns inte utifrån. Det är bara personal från hemtjänst och larmpatrull som 
kan låsa upp dörren med sina mobiltelefoner. Du använder din hemnyckel 
som vanligt och det nya låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås. 
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Reservnyckel 
Kommunen behöver ha en reservnyckel och denna förvaras tryggt och 
säkert i ett elektroniskt nyckelskåp. Om du har hjälp med inköp eller 
matdistribution så kan du behöva lämna två nycklar. 

Montering 
Monteringen ger inga skador på dörren. När dina insatser från hemtjänsten 
eller trygghetslarmet upphör tas låsvredet bort och dörren återställs som den 
såg ut från början.  

Några originaldelar från ditt lås kommer förvaras hos kommunen och vi 
sätter tillbaka dessa i samband med att vi återställer ditt lås. 

Det är personal från kommunens larm- och serviceenhet som sköter 
monteringen av lås. 

Kostnad 
Kostnaden för förändringen betalas av kommunen. 

När kommer installationen att ske? 
Installation av digitalt lås kommer att ske i olika etapper under 2020 eller i 
samband med att du beviljas trygghetslarm eller hemtjänst. Vi hör alltid av 
oss och bokar en tid för installation i samråd med dig.

Samtycke 
För att installation ska genomföras så behöver vi ditt samtycke. 
Du får en blankett att skriva under och lämna till personalen på Larm och 
service i samband med monteringen av låset. 

Frågor? 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Larm- och service 
på telefon 054-540 5769.
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