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Checklista för tillgänglighet 
till lokaler och evenemang 

Checklistan ska alltid medfölja ansökan om stöd från kulturnämnden. 

De evenemang som kulturnämnden stödjer ska vara så tillgängliga som möjligt för människor med funktionshinder. 

Kontrollera den lokal ni väljer ur tillgänglighetssynpunkt. 

Lokal och evenemang 
Lokal 

 
Evenemangets eller verksamhetens namn 

 

Tillgänglighet 
Sätt kryss i de rutor som stämmer med påståendet 

 Tillgängligt för rullstolsburna 

En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen utan hjälp. 

 dörröppningsfunktion finns  

 trappor saknas eller ramp finns, lutar högst 5 grader 

 inga trösklar eller nivåskillnader högre än 2,5 cm  

 handikapphiss finns när lokalen har flera plan 

 dörröppningarna är minst 84 cm breda 

 

 Tillgängligt för rullstolsburna med assistans 

En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen med viss hjälp. 

 max ett trappsteg på högst 10 cm  

 ramp som är längre än 5 m och lutar mer än 5 grader 

 trösklar högre än 2,5 cm men mindre än 10 cm  

 ingen dörröppningsfunktion 

 dörröppningarna är minst 80 cm breda  

 hiss finns när lokalen har flera plan 

 

 Otillgängligt för rullstolsburna 

En rullstolsburen person kan inte komma in i och röra sig i lokalen eller hela lokalen är inte åtkomlig 

 hiss saknas när lokalen har flera plan  

 trappa vid entrén och ramp saknas 

 dörröppningar mindre än 80 cm breda 

 

 Handikapphiss finns 

 lokalen har hiss anpassad för rörelsehindrade  

 golvytan är större än 2,10 x 1,10 m 

 hissdörren har öppningsfunktion  

 ”stannsignal” finns och dörr på kortsidan 
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 Hiss finns 

 lokalen har liten hiss  

 golvytan är mindre än 2,10 x 1,10 

 hissdörren saknar öppningsfunktion  

 hissen har dörr på långsidan 

 

 Handikapparkering finns 

 handikapparkering finns intill lokalen  

 parkeringsplats högst 25 m från entrén 

 parkering sida vid sida: minst 4,2 m bred  

 parkering längs med trottoar: minst 7 m lång 

 

 Handikapptoalett finns 

 lokalen har toalett som är tillgänglig för rörelsehindrade 

 toaletten har larm, upphöjd toalettsits och uppfällbart armstöd  

 dörröppningen är minst 80 cm bred 

 

 Toalett finns 

 toalett finns men uppfyller inte kraven för handikapptoalett 

 

 Tillgängligt för synskadade 

 trappor har kontrastmarkeringar både vid övre och nedre trappsteget eller hela lokalen är i markplan 

 belysningen är bra och bländfri 

 fria gångytor 

 väggar, dörrar och pelare eller golv har kontrastfärger 

 utomhusanläggningar har reception och orienteringstavla 

 det är lätt att komma fram i lokalen 

 

 God miljö för hörselskadade 

 lokalen har fast hörslinga 

 lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade 

 

 Handikappanpassad telefon finns 

 lokalen har telefonautomat som kan nås från rullstol 

 

 Telefon finns 

 lokalen har telefonautomat eller telefon som går att låna efter förfrågan 

 telefonen har hörförstärkare 

 

Information för allergiker och astmatiker 

 lokalen är fri från djur, växter eller heltäckande textilmattor 
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