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Öppen enkät
Torsby, en stad för alla!
FRÅGOR

SVAR

21

21 svar
SAMMANFATTNING

ENSKILDA SVAR

Godkänner svar

Bakgrundsfrågor

Ålder
21 svar

15-20
33,3%
14,3%

21-25
26-30
31-35
36-40

9,5%

41-45
46-50

9,5%

9,5%

51-55

9,5%
1/2

Kön
21 svar
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Postnummer
21 svar

6

5 (23,8 %)

4

3 (14,3 %)
2 (9,5 %)

2

3 (14,3 %)
2 (9,5 %)

1 (4,8 %) 1 (4,8 %)

1 (4,8 %) 1 (4,8 %) 1 (4,8 %) 1 (4,8 %)

0
68051

685 97

68530

68532

68533

68534

68591

68592

68593

68594

68697

Jag har en nedsättning av
18 svar

Syn
Hörsel
Dyslexi
61,1%

Rörelse
Psykisk ohälsa
ARTROS , GRAV HJÄRTSVIKT
16,7%
11,1%

Jag är anhörig till en närstående som har en nedsättning av
9 svar

https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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Syn
22,2%

Hörsel
Dyslexi
11,1%

33,3%
11,1%

Rörelse
Psykisk ohälsa
astma - allergi

22,2%

Nuläge

Vilka betyg vill du ge Torsby kommun när det gäller

När du ringer eller på andra sätt kontaktar kommunen hur upplever du
deras

https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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Mycket missnöjd

Missnöjd

Nöjd

Mycket Nöjd

10

5

I dina personliga möten med kommunen hur upplever du deras
15

Mycket missnöjd

Missnöjd

Nöjd

Mycket nöjd

10

5

0
Bemötande

Kompetens

Lyhördhet

Information

Har du någon gång känt dig diskriminerad i kontakter eller möten med
kommunen, om ja på vilket sätt?
14 svar

Nej (7)
inget svar (2)
Nej
Har inte fått den hjälp-träning att sitta och stå som jag önskat
Ringde soc. De skulle ringa mig nästa dag. Inte hört något ännu. Snart 2 år sedan.
Ja! Bortglömd efter egen info om brister i egen TG.
nej
https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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Utifrån din vardag, vilka av kommunens funktioner/tjänster är viktigast för dig?
18 svar

LSS
färdtjänst, ledsagning, hemsidan, hjälpmedel,
Bra hörsel miljö fungerande slingor o att slingorna används.
?
Att det mesta ligger på marknivå som jag har behov av.
Att man kan få tag på rätt personal
Framkomligheten med rullstol
Toalett Björne vi
Hörselslinga i offentliga lokaler
Underhåll på Trottoarer, God snöröjning, och säkert vid övergångställen och kanter
Hemtjänst
Biblioteket ligger lite långt från centrum
Fastighetsfrågor, GVA -avd
Färdtjänsten
Färdtjänst, sjukresor
inget svar
hemtjänsten, färdtjänsten, sjukresor, servicelinjen
hjälpmedel, bostadsanpassning

Känner du dig delaktig i kommunens utvecklings och/eller
planeringsarbete gällande tillgänglighet?
19 svar

https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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Ja, alltid.

0 (0 %)

Ja.

1 (5,3 %)

Ja, ibland.

7 (36,8 %)

Sällan.

6 (31,6 %)

Nej, aldrig.

6 (31,6 %)

Ge exempel på hur du skulle vilja känna mer delaktighet?
13 svar

Denna enkät är en bra början.
Information om var slingorna nns o om de servas regelbundet
Få information om vad som händer och görs
svårt att svara på
Flytt av turistbyrån
Nej
Mer lyhördhet från tekniske avdelningen med annan inställning än den som nns nu hos chefen där
Begränsningar vid tillfälliga arrangemang som görs av GVA -avd är mycket negativt. Ingen som helst delaktighet.
Fastighetsfrågor brister
Direktsvar via möten
informationsmöten
inget svar
Tidig information
Att när det byggs/ yttas affärer ska vara handikappanpassat, att ta sin. En kontaktperson som ser till behovet

Hur upplever du tillgängligheten vid dessa platser?

https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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Bra

Torsbybadet

Ganska dålig

Stjernehallen

Mycket dålig

Biblioteket

Coop Extra

Ica Supermarket Toria

Frykenskola

Framtiden

Vad anser du att kommunen behöver förbättra gällande tillgänglighet?
21 svar

inget svar (2)
Vi önskar ett det fanns en idrottsförening eller annan regelbunden träningsmöjlighet för (psykiskt) funktionshindrade.
Gångbanor och trottoarer. Otäckt och ont att plötsligt trampa ner i lägre nivå eller att det plötsligt är tvärt upp tex
trottorkant.
Tydligare gatunamnsskyltar.
Miljövänligt, enkelt och billigt transportsätt i samhället. Småbussarna är bra men ofta onödigt stora och det är inte
billigt med 100 kr för att hämta varor på Toria.
Vet inte om kommunen har nån person vars uppgift är att kolla upp synskadades behov.
Hörsel slingor och mindre bakgrunds musik på restauranger och butiker
Arbetsmöjligheter för unga människor
Det är bra som det är
Inga levande växter i offentliga lokaler
Större text på hemsidan + på skyltar
Turistbyrån
Toaletert
Sprida tillgängligheten till orter utanför centralorten
Vet ej
Vid PEKÅS och Frykenhallen bör trottoarkanterna sänkas
https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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snöröjning och affärers entreer
Större apotek. Trångt.
Frykenskolans aula är otillgänglig även för personer med stark hörselnedsättning, och för rullstolars placering. Helt fel
utformad
Det mesta
Lyssna på allmänheten
Att de esta offentliga lokaler blir tillgängliga
Gång/cykelväg till Jysk, Dollarstore, allsport

Vad anser du fungerar bra inom kommunen idag när det gäller tillgänglighet?
21 svar

inget svar (2)
LSS tjänsten "korttidsvistelse utanför hemmet" (Virveln)
Bra med rä ade ledstråk och vita markeringar. Många motionsslingorna/promenadvägarna är hyfsat bra.
Sjukresor mellan sjukhuset och Karlstads lasarett och anslutningsbuss till Hagahuset.
Bra att betala med faktura efteråt.
Bra att göra en sån här enkät.
Vänligheten
Bra handikapp parkering vid matvaruaffärerna.
Vet ej svaret just nu
Att er ställen har fått rullstolsanpassning
Vet inte
Handikappanpasdig bostad
Det pågår en ständig diskussion där frågor och problem tas upp och belyses
Mina behov idag--så är det bra
Vårdcentralen, och sjukhuset, Solliden, Folktandvården, Biblioteket, Församlingshemmet
stora affärer parkeringar
Vet ej.
Biblioteket
Nya receptionen
https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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Sjukhus,apotek,bibliotek,kommunalhuset prästfårdslagårn (köket i behov av åtgärder.)
apoteket,sjukhuset, nordea, kyrkan,församlingshemmet
De esta gång/cykelvägar sandas vid halka

Om du ck ge kommunen minst tre konkreta förslag, som du anser att de
behöver ta tag i, vilka skulle de vara?
21 svar

inget svar (2)
1) Bättre tillgänglighet av kommunanställda via telefon (om en person är på tjänsteärende e.d. borde det nnas en
annan som ersätter honom/henne).
2) Att försöka hitta möjligheter för mentalt funktionsnedsatta att jobba (med handledning) på riktiga arbetsplatser (t ex
genom stöd till arbetsgivare som tar emot människor med funktionsnedsättning).
3) Lättläst version av informationen på kommunens webbsida.
- Motionsslingor och promenadvägar ska kunna användas även av synskadade.
- Tydliga markeringar/namn på vart de olika vägarna går.
- Några enkla bänkar där ute i skogen för dem som inte har toppkondition.
- Fler soptunnor
- Ställ krav på folk att inte slänga sitt skräp överallt. Oförsvarligt att göra naturen till en soptipp! Ynkligt att en
synskadad ska behöva gå och plocka upp efter snuskmumrikar. Grr! Anställ "skräppoliser".
Ge olika organisationer möjlighet till egen lokal. Ha fungerande hörslinga i alla lokaler.
Arbetslösheten hjälp för missbrukare anhörigstöd för missbrukare
Jag tycker det är bra som det är. Eventuellt en mjukare kant från handikapparkeringen utanför vid Pekås. Lite mer
lutande övergång mellan gatan och trottoaren.
1, skolor ska va doftfria, bättre kunskap hos bla. lärare om astma- allergi, att vårdpersonal inte kommer in till sina
vårdtagare och luktar av parfym eller cigarettrök
Samarbete med affärer + synliggör funktionsvariationer på er olika ställen/miljöer/tidpunkter + fråga er personal
oftare hur de upplever sin arbetsmiljö
1. Flytta tillbaka turistbyrån till Info Center 2. Buset på gamla Torget nedskräpning,. 3. Återskapa herrgårdsmiljön, inga
privata bostäder
bjärnevvi handikapp toa centrum
Behovet kan växla men med alltmer digitaliserad vardag vara uppmärksam på de problem detta kan medföra för olika
grupper med olika funktionsnedsättningar.
Belysning på kvällar
Sänka trottoarkanterna vid pekås och frykenhallen
markeringar på trottoarer
Stoppljus. Torsbys bilförare kan ej högerregeln.
https://docs.google.com/forms/d/1Op8IL6v2I35utFH9cV_Us63PWjzSosWKOVKGVz_dVrs/edit#responses
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Ändra på Frykenskolans aula så att den blir tillgänglig för ALLA
Stjernehallen, Frykenskolans aula, Torsbybadet
Parkeringen vid Fryken hallen, Ramp på gaveln ABF-lokalen
att övergångsställen blir tydligt markerade, ta bort stenkanten vid Fryken hallens parkering
Gång/cykelväg till Jysk, Dollarstore, Allsport, från t.ex. Toria

Har vi glömt något?
21 svar

Nej (5)
inget svar (2)
Kanske men jag kommer inte på nåt.
Mera heltidstjänster inom äldreomsorgen
??
Skaffa folk som föreläser för allmänheten om olika funktionsvariationer minst x gånger per år där ni varierar teman +
tips på hur ni kan underlätta för dom olika
Stimulera handeln i Centrum
Papperskorgar gångvägar
Torsby kommuns tjänster kan delas upp i olika verksamheter
nej
Högre lön till de som tar hand om andra. Nuvarande höjning är ett skämt.
Handikapparkeringar tas ofta ofta upp av "fel" bilister, bl.a. Post Nord och företag och lata privatpersoner som kan gå.
Säkert! + klädkrokar på höjder som 80cm, 120cm, 140cm.
Har ingen kontakt med kommunen
säkert
Förhandlingsförslag? Att åka färdtjänst inom kommunen bör ej vara avgiftsbelagd
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