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Denna checklista är inte heltäckande och får inte användas i andra sammanhang än i
samband mecl kulrurhuvudstadsåret.

Lokal och plats:
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1. All informariolr om utbud skall vara tiligänglig for ALLA bland annat genom
stor, tydlig rerir skriven på lättförståelig svenska.

Har err i1l'r:angemang sådan informationi Vid "ja:' sätt kryss

Ev, kornmentarer:

2. Angöringsplars för taxi och handikappfordon och handikapparkeringsplatser för
funktionshindr:ade rned egen bil skall finnas i anslutning till varje arrangemang.

I(ommer detta att finnas vid ert arrangemangi Vid "ja" sätt kryss

L

3. Den fysiska nriljön skall vara lätt att hitta i. Detta kan åtgärdas bland annat
genom stor och tydiig skyltning.

I(ominer såclan skyltning att finnas vid ert arrangemang? Vid "ja" sätt kryss

1

Ev. kommerltaL'cr:
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4. Sarntliga kr-rltr-rraktiviteter skall vara tillgängliga for ALLA oavsett lokal eller
plats. Finns trllppor måste alternativ entr6 finnas eller tillfällig ramp.

Finns trappor vid ert arrangemang? Vid "ja" säft kryss

I(ommer clet i så fall att finnas alternativ entr6? Vid "ja" sätt kryss

Ev. kommentarer:
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5.Samliga lokaler clär kulturakdviteter finns skall vara rökfria. Starka dofter skall
undvikas då c{e kan vara provocerande för personer med allergi. Heltäckande
textilurattor bör undvikas.

I(ommer ert än:angemang att vara rökfritt? Vid "ja" särt kryss

Finns heltäckande textil mattor ? Vid "ja" sätt kryss

Ev. komrnentarer:

L 6. Samtliga lol<;rler där kulturaktiviteter finns skall vara utrustade med teleslinga,
eller ainan lir-idförande utrustning för hörselskadade personer. Ljudvänlig miljö
är önskvärd.

I(ommer ijr-iclslinga eller annan ljudförande utrustning att finnas vid ert
arrangemxngi Vid "ja" särt kryss, ange också vilken.

Ev. kommen[arer
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I(ommer det art finnas tillfällig rampl Vid "ja" sätt kryss.
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7. Stortoalett (R\)u'C) skall finnas i nära anslutning till varje arrangemang.

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

Ev. kommentarerr
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B. Telefoner skall finnas i nära ansluming till varie arrangemang. Telefonerna skall
vara utrustade så att personer rned funktionshinder kan använda dem. (Om de är
väggfasta skall c{e sitta på rett hojd. De skall ha rydliga siffror, v4ra försedda med
förstärkare m.rn.)

I(omrner sådana telefoner att finnas vid ert arrångemangi Vid "ja" sätt kryss

Ev. kornmentarer

9. Tolk för döva bör finnas att tillgå vid varje kulturarrangemang liksom syntolkning
för synskadade där sådan är erforderlig.

I(ommer toik för döva att finnas vid ert arrangemang? Vid "ja" sätt kryss

I(ommer tolk för syr:skadade att finnas vid ert arrangemang? Vid "ja" sätt
kryss

Ev. komn:entarer
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10. Svensl<a och urländska filmer och videofilmer skall vara textade.

Om film används vid ert arrangemang kommer den då att vara rextad? Vid ,,ja,,
sätt kryss

Ev. kommentafer:

11. I samband med varje airangemang skall en muntlig introduktion föregå
alctiviteten.

L I(ommer sådan introduktion att finnas vid ert arrangemang? Vid ,,ja,, särt kryss

Ev. kommentarer:

1,2. Yarje arrangenang skall ha en handikappansvarig som innan och under
ev€nemanger kan lämna uppgift om blanä annat itorroalett (RWC), toaletter,
telefoner, telesiinga och syn_tolkning.-Den handikappansvarige skali'krrrrra
ledsaga till- och från taxi, till eventuell sittplats, foitårningssiälle, toalen m.m.
Det måste klart frarngå hur och var rnan kan få kontakt med den
handikappansvarige.
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I(ommer en handikapFansvarig att finnas vid ert arrangemang? Vid "ja,, sätr
kryss

Ev. kommefltarer
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