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Till projekten

Under kulturhuvudstadsåret 1,998 är det viktigt att även personer med
funktionshinder har möjlighet att ta del av utbudet. Kulturhuvudstad'98 har för
avsikt att i vär programinformation redovisa tillgängligheten för
funktionshindrade. I samband med utvärderingen av kulturhuvudstadsåret
kommer vi också att följa upp tillgänglighetsarbetet för att se vilket resultat det
gett.

Som ett led i detta arbete har vi tillsammans med Kommunstyrelsens
Handikappråd sammanställt en checklista med deras önskemål om åtgärder
(bifogas). Vi ber er att gå igenom listan och vid varje punkt svara på hur
tillgängligheten ser ut vid era arrangemang. Svaren skall bifogas vid
samarbetsavtalets undertecknande.

Det finns möjlighet att anordna en informationsdag vad gäller arbete med
tillgänglighet om ett sådant behov finns. Om ni är intresserade av att delta vid en

sådan informationsdag ber vi er att anmäla ert intresse till kulturhuvudstads-
kansliet. Vi bifogar även en lista över namn på kontaktpersoner hos handik"pp-
organisationerna som det gär bra att vända sig till med frågor om hur man kan gå

till väga i arbetet med tillgängligheten.

Med vänliga hälsningat,

ä'-fiu-r
Carin Fischer
generalsekreterare
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CHECKLISTA FOR ARR.{.NGÖRER FRAN
TIAND IKAPP O R GANIS ATiO NE RNA

Generella tillgängligetskrav för personer med funkrionshinder vid arrangemang
under I(ulturhuvudstadsåret 1998.

Denna checkiisra är inte heltäckande och får inte användas i andra sammanhang än i
samband med kulturhuvudstadsårer.

Lokal och p1ars,

1. All informarron om urbud skall vara riilgängiig for ALLA bland annat genom
sror, rydlig rc-\r skriven på läuforståelig svenska.

Har err irr:rngemang sådan information? Vid "ja" sätt kryss

Ev. kommenrlrer

2. Angöringsi:lacs iör raxi och handikappfordon och handikapparkeringsplatser för
funkrionsirincirade med egen bil skall finnas i ansluming cill varje arrangemang.

I(omme:: derra arc finnas vid err arrangemang? Vid "ja" särt kryss

Ev. komment;1rer

.3. Den fysiska miljön skali vara Iän an hirra i. Detta kan åtgärdas bland annat
genom stor och rydiig skyltning.

I(ommer sa,-lan skyitning att finnas vid err arrangemang? Vid "ja" säff kryss
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4. Samtliga kr-rltur:aktivireter skall vara tillgängliga för ALLA oavsett lokal eiler
plats. Finns truppor måste alternativ enu6 finnas eller tiilfdllig ramp.

Finns trxppor vid ert arrangemang? Vid "ja" sätt kryss

I(ommer det i så fall atr finnas alternativ entr6? Vid "ja" sätt kryss

I(ommer der art finnas tillfäilig ramp? Vid "ja" sätt kryss

Ev. komment:Irer

5.Samliga lokaler qlär kulruraktiviteter finns skall vara rökfria. Starka dofrer skall
undvikas dri de kan vara provocerande for personer med aliergi. Heltäckande
texdlmattor bör undvikas.

[-l Kommer urr rrrangemang att vara rökfrin? Vid "ja" säm kryss

ll
Finns heltäckande te-rril martor ? Vid "ja" säm kryss

Ev. kommentlr:er

6. Samtliga loltalcr där kulturaktiviteter finns skail vara utrustade med teleslinga,
elier annan IjLrriförande utrustning för hörselskadade personer' Ljudvänlig miljö
är önskvärd.

Ev

I(ommer liuclsiinga eller annan ljudförande utrustning att finnas vid ert
arrangerni.lng? Vid "ja" sätt kryss, ange också vilken.

kommenrrrer:

2



t.

7. Scortoalett (RV'C) skall finnas i nära anslutning till varje arrangemang.

I(ommer stortoalett att finnas vid ert arrangemang? Vid "ja" sätt kryss

Ev. kommentarer

8. Telefoner skall finnas i nära anslutning till varje arrangemang. Telefonerna skall
vara utrustade så art personer med funktionshinder kan använda dem. (Om de är
väggfasra ska1l .{e sirta på rätt höjd. De skall ha tydiiga siffror, vara försedda med
förstärkare m.m.)

Kommer såd;rna relefoner att finnas vid ert arrangemang? Vid "ja" särt kryss

Ev. kommentarer

9. Tolk för döva bör tiinnas act tiilgå vid varje kulturarrangemang liksom syntolkning
-[ör synskadade där sådan är erforderlig.

I(ommer tolk för döva att finnas vid ert arrangemang? Vid "ja" särt kryss

I(ommer tolk för synskadade arc finnas vid ert arrangemang? Vid "ja" sätt
kryss

Ev. kommentarer
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10. Svenska och urländska filmer och videofilmer skall vara re.rrade.

Om film används vid ert arrangemang kommer den då att yara rexrad? Vid ,,ja,,

sätt kryss

Ev. kommentarer

11. I samband med varje arrangemang skall en muntlig introduktion foregå
aktiviteten.

I(ommer sådan introduktion art finnas vid en arrangemang? Vid "ja" säft kryss

Ev. kommentarer

1,2- Yarje arrangemang skail ha en handikappansvarig som innan och under
evenemanger kan lämna uppgifr om bland annar stortoalert (R\fC), toalerter,
telefoner, teleslinga och synrolkning. Den handikappansvarige skali kunna
ledsaga till och lrån taxi, till evenruell sittplats, fortärningsställe, toaleu m.m.
Det måste klart framgå hur och var man kan få kontakt med den
handikappansvarige.

i(ommer en handikappansvarig att finnas vid ert arrangemangi Vici "ja" sätt
kryss

Ev. kommentarer
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