SKL:s Tillgänglighetsspindel Mora
Enligt SKL:s mall så har vi genomfört tio inventeringar i Mora kommun. Resultaten var
av skiftande värde. Bäst var vårdcentralen, Kommunhuset och FM Mattsson Arena.
Sämst resultat fick Noret skolan och Gågatan. Den här inventeringen gäller bara "Enkelt
avhjälpta hinder", det är alltså ingen heltäckande bild av tillgängligheten utan mer ett
resultat hur väl dessa objekt följer lagstiftningen. Det kan dock ge en bra uppfattning om
hur tillgängligheten ser ut. Totalt sett får Mora kommun ett medelvärde på 50.8%
Medianvärdet på dessa tio inventeringar är 52.
Vårdcentral - Kontrastmarkering skulle kunna bli bättre. Receptionen planeras att
byggas om. Kommunens ansvar är att se till att denna rapport tas med i planeringen av
ombyggnationen.
Noret skolan - Skulle behöva en totalrenovering. Kommunen som fastighetsägare är
skyldiga att ha tillgängliga lokaler.
Socialtjänstkontoret - Behöver se över parkering, skyltning, kontrastmarkeringar.
Socialtjänsten ligger i två byggnader och orienteringsmöjligheterna är mycket små.
Kommunhuset - Var bra i det stora hela men behöver se över skyltningen och
kontrastmarkering. Bör finnas för att underlätta för personer med synnedsättning.
Biblioteket - Se över entré, skyltning och kontrastmarkering. Det viktigaste på
biblioteket är att ordna tillgängliga toaletter.
FM Mattsson Arena - Se över skyltning, ledstråk och kontrastmarkering. Mora IK och
FM Mattsson Arena är starka varumärken för Mora och därför är det viktigt att FM
Mattsson Arena är tillgänglig för alla.
Kommunfullmäktigesal/Moraparken - När inventeringen genomfördes pågick
fortfarande ombyggnationen. Se över skyltning och orienterbarheten.
Simhall - Övergripande slitage. I behov av renovering. Se över toaletter och
omklädningsrum.
Gågatan - Varierande underlag och ränndalar, måste bli mer enhetligt. Ett
renoveringsprojekt planeras inom några år. Tillgängligheten tas med i dessa planer.
Bälter Svens Torg bör byggas om med ett jämnt gångstråk.
Järnvägsstation - Vid inventeringstillfället var toaletterna låsta och avstängda. Hela
området kring och i terminalen bör ses över och förbättras.
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Projektet – Enkelt avhjälpta hinder – klart senast den 31 december 2010.
Resultatet ska användas av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att göra en
analys av hur långt man kommit med "Enkelt avhjälpta hinder" i landet genom
"Öppna jämförelser". Materialet kommer att redovisas för Socialdepartementet
senast den 31 december.
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