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Beskrivning
Beskrivning
Införande av nytt kompletterande passagesystem som bygger på access via mobiltelefon. Projektet innebär
en prioritering av uppdatering av inpasseringssystem i kransorterna eftersom störst effekt uppstår då.
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.
Uppdatering av inpasseringssystem sker av samtliga/huvuddelen av anläggningarna i kransorterna.
Målgrupp
Målgruppen är föreningar och idrottsklubbar men även privatpersoner boende i Värnamo kommun.
Fritidsavdelning avseende förenklad hantering av nycklar, inpasseringar etc.
Investeringen tillför
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.
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
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.
Nyckeltal
Driftskostnad/år:
Längd (m):
Yta (m2):
Antal:
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:
Avskrivningstid (genomsnitt):

År

Kalkylnivå 0-3:

3

Bilaga kalkyl:

X

Bedömd kostnad i kkr
Budget

40 000 kr
Anvisade medel/utfall
Investeringsbudget
Investeringsbudget
Investeringsplan
Investeringsplan
Investeringsplan
Investeringsplan
Investeringsplan
Totalinvestering

1

t.o.m. 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20245-

Utfall 171231

590

590

