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Torsby, en stad för alla!
15 svar
Frågor till dig som är politiker och/eller tjänsteman

Vad är visionen gällande tillgänglighet för Torsby kommun och hur
genomsyrar den hela verksamheten?
7 svar

I Vision och mål för 2020 står der att vi skall ha God tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar. Tveksamt om det genomsyrar verksamheten. (2)
Det pratas om det, men inte så mycket genomförande i t.ex. informationshantering.
Att alla människor ska nna att Torsby är trivsamt och tillgängligt för alla
God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
God livskvalitet för alla åldrar.
Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv.
God offentlig och kommersiell service
Vi ska vara en tillgänglig stad?
Torsby kommuns värdegrund - beskriver det gemensamma förhållningsättet och den gemensamma
människosynen som ska genomsyra all kommunal verksamhet och som ska vara vägledande och styrande
i de beslut som tas.
Respekt för alla människors lika värde.
Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i alla situationer
Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor.
verksamheter som genomsyras av en humanistisk grundsyn och att prioriteringar utgår från behov oavsett
individens förmåga att uttrycka det.
Torsby kommuns övergripande tillgänglighetsplan - beskriver hur de övergripande målen ska nås ur ett
tillgänglighetsperspektiv. För att säkerhetsställa och garantera stöd till personer med funktionsnedsättning
så att de ska kunna delta i samhällslivet fullt ut. Tillgänglighetsaspekterna ska därför nnas med redan
från början som en naturlig del i all kommunal verksamhetsplanering.
I denna övergripande tillgänglighetsplan för Torsby kommun
nns prioriterade områden utsedda för perioden 2016-2019. De bygger på
FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De utvalda områdena är några av de områden som regeringen lyft fram som
särskilt viktiga.
Fysisk miljö (Artikel 9 i FN-konventionen)
Information/kommunikation (Artikel 9 och 21 i FN-konventionen)
Kommunen som arbetsgivare (Artikel 8 och 27 i FN-konventionen)
Upphandling (Artikel 9 i FN-konventionen)

https://docs.google.com/forms/d/1HSVx1O7xSLliZ2B5BLHQXFVfZFnyWlfM4REOQm9NTPU/viewanalytics

1/5

2018-01-30

Torsby, en stad för alla!

Tycker du att Torsby är en tillgänglig stad?
15 svar
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Hur kan vi skapa en stad för alla?
8 svar

Genom att lyssna vara öppen för förändringar (2)
Låta befolkning vara delaktiga i besluten.
Om vi har samma mål!
att alla tar sitt ansvar i stort och smått, - medmänniskor, butiksägare, fastighetsägare, kommunala
offentliga miljöer osv
I planering av verksamhet ha i åtanke de olika funktionshinder som kan bli till hinder att delta i
verksamheten om inte särskild anpassning görs.
Öka vår medvetenhet och kunskap och då är exempelvis detta projekt ett steg i rätt riktning.
Med samordning och konkreta handlingsplaner som följs upp regelbundet.

Är det något som saknas gällande tillgängligheten, i så fall vad?
5 svar
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Förmodligen (2)
Flera offentliga toaletter i centrum
Finns förbättringar att göra när det gäller våra lokaler.
Tillgängligheten i Stjernehallen är inte bra behöver ses över.

Har du kunskap om Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder?
15 svar
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Känner inte till dem?
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Hur för du idag dialog med målgruppen?
11 svar

Via bekanta och KTR (2)
Genom Gunilla
Olika möten
Ja
Dialogmöten med tillgänglighetsrådet hållas vid minst två tillfällen varje år
Genom tillgänglighetsrådet
Direkt via personer som besöker våra lokaler och via tillgänglighetssamordnaren i kommunen.
Ingen
Nej. Vi har en tillgänglighetssamordnare som har den kontakten
Via webben
https://docs.google.com/forms/d/1HSVx1O7xSLliZ2B5BLHQXFVfZFnyWlfM4REOQm9NTPU/viewanalytics

3/5

2018-01-30

Torsby, en stad för alla!

Är målgruppen nöjd med kommunens arbete gällande tillgängligheten?
11 svar

Ganska (2)
I stort sett
ja
Vi kan alltid bli bättre som kommun!
i stort sett tror jag att de esta är nöjda. Säkerligen kan mycket mer arbete göras.
Ja
Det nns alltid något som kan förbättras
Denna dialog kan bli bättre. Vi behöver dialogen för att synliggöra brister och för att höja kunskapen om
tillgänglighet.
Det nns alltid mer att göra
Vet ej

Hur hanteras förbättringsförslag, synpunkter och klagomål från
målgruppen idag?
10 svar

Bereds av Tillgänglighetssamordnaren och förs vid behov till politikenför beslut (2)
Vi gör vårt bästa
De tas upp och diskuteras
Vi försöker att tillfredsställa och förbättra när det kommer in synpunkter mm.
kommunens tillgänglighetssamordnare är alltid lyhörd och för en kontinuerlig dialog med berörda
De utredas och tas med i budgetberedningen när det behövs.
Protokollförs, handläggs av tillgänglighetssamordnare och följs upp av rådet.
Vi jobbar för att åtgärda dessa brister och göra förbättringar när vi får kunskap om dem.
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Tillgänglighetssamordnaren tar det till tillgänglighetsrådet

Hur kan vi säkerställa att kommunen är tillgänglig?
8 svar

Upprätta tillgänglighetsplan med erforderliga åtgärder och kontinuerligt utvärdera och följa upp den (2)
Att alla har det på sin agenda
Riktlinjer och policys, arbeta över hela organisationen med tillgänglighet.
att tillgänglighetssamordnaren har en tydlig och bra dialog med alla berörda parter
Genom fortsatt dialog med olika målgrupper
Genom att jobba tillsammans och föra en dialog för att bli medveten om var bristerna nns och vad som
kan och bör göras och hur vi kan förbättra lokalernas tillgänglighet.
Genom att hela tiden ha med tillgänglighet som en naturlig parameter i alla verksamheter och i all
utveckling

Vad har vi glömt?
Ett svar

Inget jag kommer på
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