
 

 

Information till fastighetsägare i Växjö kommun 

Bäste fastighetsägare 

Växjö kommun har upphandlat ett system för lås och digital nyckel via företaget Swedlock AB. 

Användningsområdena är främst inom hemtjänst och räddningstjänst, men även annan 

samhällsviktig verksamhet. 

Växjö kommun har fattat beslut om att installera Swedlocks låssystem hos vårdtagare inom 

hemtjänsten för att förbättra både säkerheten, hanteringen och kontrollen kring nyckelhantering hos 

vårdtagare som hyr eller äger lägenhet i din(a) fastighet(er).  

Installationen innebär ingen kostnad för fastighetsägare eller vårdtagare, då kommunen står för alla 

kostnader. Systemet kommer att installeras både på låst entréport samt på vårdtagares dörr in till 

bostaden. Befintligt låssystem och nycklar påverkas inte. Befintliga borrade nyckeltuber och 

trapphusfästen kommer att fortsätta kunna användas. 

Swedlocks låscylindrar, nyckelgömmor och DUO-lås är certifierade och godkända enligt SSF 

låsstandard 3522 och brandskyddsnormen EN-1634-1:2014. Produkterna möter högt ställda 

kvalitetskrav och miljökrav. Certifikat kan erhållas vid förfrågan. 

 

 

 

Till entréport och boendedörrar finns olika alternativ: 

Till entréport och boendedörrar kommer det säkra dubbellåset DUO att användas. Låset kan oftast 

monteras och nedmonteras utan åverkan på dörrmiljön. Där DUO-låset på förekommen anledning 

inte kan monteras, vilket är sällan, kommer annan låslösning användas. För portar kan det 

exempelvis vara en nyckeltub och för boendedörrarna en smart gångjärnsgömma, som monteras 

på dörrens gångjärn utan åverkan.   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DUO-lås oval & rund                       Gångjärnsgömma  Nyckeltub 

 

Kommunens larmsamordnare kommer att välja den bästa låslösningen för respektive fastighets 

entréportar och boendedörrar så att ingen, eller ringa, åverkan görs. 

Vissa befintliga låsdetaljer byts ut och dessa förvaras säkert och väl noterat hos kommunens 

Hjälpmedelsverksamhet, tills behovet på platsen upphör, då låset återställs. 

Låssystemet innebär att vi kan förbättra vår service gentemot hemtjänstens vårdtagare där vi kan 

sänka vår inställelsetid vid larm eller akut behov av hjälp. Det förenklar och kvalitetssäkrar vår 

nyckeladministration med färre nycklar i omlopp, minskad risk för olovlig kopiering och ökad 

tryggheten för fastighetsägare, vårdtagare och personal i hemtjänsten. Dessutom kommer i 

förlängningen troligen Räddningstjänst få temporär tillgång till låssystemet vid eventuell 

utryckning. 

 

Med vänliga hälsningar 

Larmfunktionen 
Omsorgsförvaltningen 
 
  
 

Frågor ställs till  

Larmsamordnare 0470–434 08 

larm.samordnare@vaxjo.se  

mailto:larm.samordnare@vaxjo.se


 

 

Inför installation och planering för berörda vårdtagare, är vi tacksamma om ni snarast kan 
skicka in talongen till: 

Larmsamordnarna 

Hjälpmedelsverksamheten Växjö kommun 

Mejselgatan 4 

352 46 Växjö 

Jag godkänner att Växjö Kommun monterar upphandlat nyckelsystem i 
min(a) fastighet(er) där vårdtagare till hemtjänsten i [kommunen] har sin 
bostad. 

Fastighetsägare:  

Org.nr:  

Telefonnummer:  

E-post:  

Datum:  

Underskrift: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

  

Fastighetsskötare: 

 

 

Telefonnummer:  

Berörda adresser: (om fåtal) 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


