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Beskrivning
Beskrivning
Införande av nytt kompletterande passagesystem som bygger på access via mobiltelefon till majoriteten av
Värnamo kommuns idrottsanläggningar.
Bakgrund
Tekniska kontoret/fritidsenheten hanterar idag en stor mängd nycklar, -taggar och passerkort för uthyrning av
kommunens idrottslokaler, till föreningar och privatpersoner på kväll- och helgtider. Detta är en hantering som
upplevs som omständlig och framförallt osäkert och behöver i framtiden ersättas med en annan lösning.
Utgångspunkterna i projektet kommer bli att förenkla och förbättra för ledarna i kommunens föreningar, öka
tillgängligheten, öka säkerheten, minska riskerna för stöld och skadegörelse. Samtidigt som säkerheten på
lokalerna förbättras bör också tillgängligheten för hyrestagarna öka.
Teknikutvecklingen inom området har utvecklats så långt att det är motiverat att komplettera den mänskliga
faktorn med en ytterligare tillgänglighet och säkerhet.
Mål
Målet med detta införande är att stärka säkerheten i kommunens idrottsanläggningar samtidigt som vi ökar
tillgängligheten. Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att nyttja kommunens lokaler under kvällar och helger.
Målgrupp
Målgruppen är privatpersoner boende i Värnamo kommun, samt föreningar och idrottsklubbar.
Investeringen tillför
Investeringen innebär att Värnamo kommun kan utrusta majoriteten av kommunens idrottslokaler med nytt
kompletterande passagesystem. Systemet gör det möjligt för kommunens invånare att öppna lokalerna med
sin egen mobiltelefon. Detta innebär att de inte behöver ta sig till kommunhuset för att hämta ut en nyckel, kort eller passertagg. Det innebär inte bara ett miljövänligare alternativ utan också att Värnamo kan dela ut
fler ”nycklar” samtidigt som de stärker upp säkerheten på lokalerna.
Vi förväntar oss:
Stor tidsbesparing genom att lämna nyckelhanteringen
Enklare tillgänglighet – det blir lättare att komma in – men bara för den som har rättighet.
Rättvisa – ingen utnyttjar lokalerna på de tider de inte har betalt för
Miljövänligt – ingen behöver köra bil för att hämta ut och lämna tillbaka nycklar/passerkort/tagg
Hur kan ett nytt kompletterande låssystem tillföra detta?
Systemet innebär att hyrestagaren öppnar med sin egen mobiltelefon. Vid bokning skickas ett SMS ut till det
mobiltelefonnummer som uppgetts vid bokningen. I detta SMS finns ett nummer som hyrestagaren skall ringa
vid sin bokade tid. Detta samtal är helt gratis och fungerar till alla mobiltelefoner. Detta innebär alltså att
hyrestagaren inte behöver ha en smartphone.
När hyrestagaren därefter ringt och kommit in, registrerar systemet vem som tagit sig in i lokalen och när.
Skulle denna person glömma stänga dörren eller ställa upp den med avsikt, kommer denne att få ett varningsSMS efter 5 minuter som informerar om att dörren står öppen. Har hyrestagaren inte stängt efter ytterligare 15
minuter, går ett SMS till vaktbolag eller annan personal som informerar om att dörren står öppen. De kan då
välja att åka dit och stänga dörren, för att sedan fakturera hyrestagaren eller ringa dem och be dem stänga.
Lokalen har skyddats, hyrestagaren har inte behövt hämta en nyckel, vaktbolaget åker bara ut på rena
larmrop och på detta sätt har vi ökat både tillgängligheten och säkerheten.
Driftskostnad
Investeringen innebär en driftskostnadsökning om 40 000 kr/år. Andra kommuner som har infört liknande
system har kunnat spara in kostnader för bevakning, om så skulle vara fallet i vår kommun kan vi ännu inte ta
ställning till.
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