
TD3-lansering och Användarträff 2019



Dagens program före lunchen kl. 12

Presentation av TD3

TD3 - inventeringsnivåer och regelverk, formulär och TD2-övergång 

Kl. 10:40 Kort paus 

Frågestund 

Intervjuer demo-parter

Officiell invigning av TD3



Efter lunch kl. 13
Kommunernas arbete med TD i Västra Götaland

Så här arbetar vi med enkelt avhjälpta hinder – Havsörnen, plan 3

Så här jobbar vi med TD i en mellanstor kommun – Ejdern, plan 3

Så här jobbar vi med arbetsmarknadspolitisk satsning – Blåmusslan, 
plan 1 

Kl. 14.45 Fika 

Kl. 15.10 TD-användarenkät 2018 och nationell funktionhinderspolitik 

15.30 – 16 Avslutning, inklusive frågor



Carina Liljesand,
ordförande beredningen
för mänskliga rättigheter



Moderniserad TD3 – snabb, effektiv och enkel

Klarspråkad visning – enklare överblick för besökaren till hemsidan

Nya formulär och inventeringsinstruktioner säkrar kvaliteten

Enklare och effektivare att inventera

Pedagogiska åtgärdsrapporter till fastighetsägare med ett knapptryck



TD-åtgärdsrapporter – beroende av 
inventeringsnivå



Inventeringsformulär i TD3 testade av Västra 
Götalandsregionen

Folkets Hus

Folkets Park

Kontor

Mottagning

Mottagning sjukhus

Sjukhus

Rehab

Tandvård

Toalettavdelning

Vårdcentral



Inventeringsformulär i TD3 som testats av 
demoparter

Arena inomhus

Arena utomhus

Bankomat

Biograf

Butik

Daglig verksamhet

Fritidsgård

Fritidshem

Fritidshem med lekplatsområde

Förskola

Gymnastiksal

Idrottshall

Ishall

Konferensanläggning

Konserthus

Lekplats

Nöjespark

Restaurang

Servering

Skola

Studielokal

Äldreboende



Formulär som kommer i TD3 framöver

Aula

Badplats

Bank

Café

Evenemangsplats utomhus

Fiske

Fotvård

Församlingshem

Krog

Gatukök

Hotell

Idrottsplats

Kiosk

Kulturhus

Kyrka

Park

Rastplats

Salong

Samlingslokal

Simhall

Spa

Torg

Turistbyrå

Teater

Utomhusbassäng

Vallokal

Vandringsled

Återvinningsplats



Stopdatum utfasning TD2

15 dec 2019

• Nyinventering
och support 
TD2-
rapporter

1 juli 2022

• Redigering i 
inventeringar

1 juli 2025

• Hemsidan 
släcks ner



Vad avtalsparter kan göra i TD2 till juli 2022

Kan göra • Redigera i publicerad inventering och publicera om
• Ta ut en första rapport 
• Ta ut en jämförande rapport efter redigering i publicerad inventering
• Få support vid buggar (TD-enheten)
• Få support med rapporter till december 2019 (TD-enheten)
• Få statistik över besökare till hemsidan (TD-enheten) 
• Få inventerare/avtalsadministratörer tillagda (TD-enheten)
• Ansvara för att utbilda nya avtalsadministratörer/inventerare
• Kategorisera (TD lägga upp kategorier)

Kan inte göra • Spara ner värden från inventering för manuell överföring till TD3. 



Vad avtalsparter kan göra i TD2 till juli 2022
– med ouppdaterad inventering 2011-2016  

Kan göra • Få support vid buggar (TD-enheten)
• Få statistik över besökare till hemsidan (TD-enheten)

Kan inte göra • Redigera i publicerad inventering och publicera om
• Ta ut en första rapport 
• Ta ut en jämförande rapport efter redigering i publicerad inventering
• Spara ner värden från inventering för manuell överföring till TD3



Utbildning TD3

5 september i Vänersborg – en dag inventerare och avtalsadministratör

Kommande dagar läggs upp på hemsidan.

2019-05-29 Här skriver du in sidfot



TD förblir hos Västra Götalandsregionen


