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Tilläggsavtal om digitala nycklar till externa utförare enl. LOV 

1. Nyttjandet av digitala nycklar är frivilligt för utföraren.

2. För de utförare som väljer att använda digitala nycklar skrivs detta 
tilläggsavtal med nedanstående villkor:

3. Utföraren ansvarar för att införskaffa telefoner som möter de krav som 
ställs av leverantören och Omsorgsförvaltningen för nyttjande av digitala 
nycklar genom Phoniro. Se bilaga Tekniska förutsättningar.

4. Utföraren bestämmer själv hur många telefoner med denna funktion som 
behövs.

5. Utföraren ansvarar för reparation av sina telefoner.

6. Utföraren ansvarar för att byta ut hårdvara om kraven för att nyttja digitala 
nycklar på telefonerna ändras/utvecklas.

7. Utföraren bör vid införskaffandet av telefoner räkna med att hårdvaran i 
framtiden också ska fungera som enskilt verktyg för tid- och insats 
registrering genom specificerad teknik. Se bilaga Tekniska förutsättningar.

8. Utföraren ansvarar för att införskaffa abonnemang som möter de krav som 
ställs för nyttjande av digitala nycklar. Se bilaga Tekniska förutsättningar.

9. Utföraren ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna för telefonerna uppfylls 
genom att tillämpa omsorgsförvaltningens rutin gällande skärm-lås samt 
borttappad telefon.

10.Omsorgsförvaltningen tillhandahåller utbildning. Omsorgsförvaltningen 
och utföraren kommer överens om i vilken utsträckning utbildningen ska 
genomföras samt gör upp en tidplan för införandet tillsammans.

11.Omsorgsförvaltningen supporterar mjukvaran Phoniro App i telefonen. 
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12. Rutin för om man inte kan ta sig in till kundens bostad och kund inte själv

kan öppna eller inte svarar i telefon, vald metod markeras med X:

 Utföraren har valt att inhämta egen nyckel från kund som säkerhetsåtgärd:

Utförarens ansvarar för sina rutiner och åtgärder.

Utöver egna rutiner så ska utföraren :

Kontakta Tekniska gruppen enligt omsorgsförvaltningen rutin för

felanmälan av låset.

 Utföraren har inte inhämtat egen nyckel från kund:

Om det digitala låset inte fungerar och man inte kommer in genom Phoniro

samt att kunden själv inte kan öppna.

Utföraren kontaktar hemtjänsten enligt omsorgsförvaltningens rutin –

Hemtjänsten skall hantera detta som ett larm och  åker ut med larmnyckel

och går in i bostaden tillsammans med personalen från utföraren.

Kommunens hemtjänstpersonal felanmäler låset till Tekniska gruppen

genom applikation för felanmälan.

13. Avtalsperiodens start är från avtalets undertecknande och följer

huvudavtalet vad gäller avtalsperiod, uppsägnings- och förlängningsvillkor

14. Detta tilläggsavtal upprättas i två exemplar, där parterna tar varsitt.
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