Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen

Om ärendet
Funktionsstödsnämnden beslutade att skicka nedanstående frågor till Malmöpanelen våren
2019 på sitt sammanträde 2019-03-22. Nämnden vill gärna ha med de små texterna inför
fråga 1 (text inför 1-5) och 6 (text inför fråga 6).
Text inför fråga 1–5
Från den 1 januari 2019 finns en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service.
Den nya lagen ställer krav på appar och webbplatser inom offentlig sektor så att de blir mer
tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning.
[Fråga 1] – Bas: Alla. Frågetyp: Alternativ
Har du, eller någon du känner, behov av mer tillgängliga webbplatser för olika
myndigheter genom verktyg som talande webb, teckenspråk, lättläst eller
synanpassning?
<1>
<2>
<3>
<977>

Ja, jag själv har behov av dessa funktioner
Ja, någon jag känner har behov av dessa funktioner
Nej, varken jag eller någon jag känner har behov av dessa funktioner
Vet ej

[Fråga 2] – Bas: Alla. Frågetyp: Alternativ
Känner du till att Malmö stads hemsida, malmo.se, har funktioner för talande webb,
teckenspråk, lättläst och synanpassning?
<1>
<2>
<3>
<4>

Känner inte till detta
Känner inte till men hört talas om
Känner till men har inte testat dessa funktioner
Känner till och har testat dessa funktioner

[Fråga 3] – Bas: De som känner till och har testat funktionerna [svarat alt. 4 på fråga 2].
Frågetyp: Alternativ
Vad tycker du om tillgänglighetsfunktionerna på malmo.se?
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<977>

Mycket dåliga
Ganska dåliga
Varken bra eller dåliga
Ganska bra
Mycket bra
Vet ej/Ingen åsikt
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[Fråga 4] – Bas: Alla. Frågetyp: Alternativ
Har du förslag på förbättringar av tillgänglighetsfunktionerna på malmo.se, eller
andra förslag för att öka tillgängligheten på malmo.se för personer med
funktionsnedsättning?
<1>
<2>

Nej
Ja

[Fråga 5] – Bas: De som har förslag [svarat alt 2 på fråga 4]. Frågetyp: Öppen
<1>

Fritext

Text inför fråga 6
Ett LSS-boende är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar där det kan bo upp till sex personer.
[Fråga 6] – Bas: Alla. Frågetyp: Alternativ
Vad skulle du tycka om det öppnade ett LSS-boende i närheten av ditt hem?
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<977>

Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken bra eller dåligt
Ganska bra
Mycket bra
Vet ej/Ingen åsikt
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