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Flexning av nyckelgömmor  
 
När det gäller tappad eller stulen nyckel så är nyckelgömman mekaniskt omprogrammerbar 
(FLEX) dvs man kan byta nyckel och den gamla nyckeln passar inte längre. 
 
I upphandlingen och vid den senaste omläggningen, bestämdes att alla områdes nycklar kan 
flexas 4 gånger i respektive område och att respektive nattnyckel kan flexas 2 gånger. 
 
Om nyckel tappas måste samtliga gömmor flexas om och nya nycklar delas ut till alla 
berörda. Samtliga kostnader inklusive OH får den verksamhet stå för som tappar nyckeln. 
 
Av säkerhetsskäl har vi beslutat att bygga om cylindern efter flex 3. 
 
När nyckelbyten är förbrukade (efter flex 3), måste vi bygga om låscylindern i 
nyckelgömman. 
 
Kostnaden för detta är 590 kr/nyckelgömma + arbete 300 kr/nyckelgömma + OH (15%) = 
1024 kr/ byte av nyckelgömma. 
 
Den totala kostnaden per byte av nyckelgömma fördelas på tre flex vilket motsvarar en 
kostnad av 341 kr/flex. Detta måste alltså betalas in vid varje flex= Tappad nyckel. 
 
Det tillkommer även en kostnad för nya nycklar som är i dagsläget 143 kr + moms/nyckel. 
 
Exempel: Om en utförare tappar en nyckel i ett geografiskt område med till exempel 70 
nyckelgömmor och 20 stycken områdesnycklar så skulle kostnaden för utföraren vara:  
 
341 kr/per flex x 70 = 23 870 kr  
 
20 st nyckel x 179 kr  = 3580 kr 
 
Total kostnad: 27 450 kr 
 
Prisjustering 
Ljungby kommun gör prisjustering för kostnader i samband med flexning av nyckelgömmor 
när leverantören ändrar priser. 
 
 
Larm & Teknik 
Kommunrehab 
Köpmansgatan 18 
341 30 Ljungby 
Tele: 0372-78 98 36 (vardagar: 8.00-10.00) 
 


