Handläggare

Louise Weidolf
0480-45 06 10

Datum

2017-11-01

Vi prioriterar tillgänglighet! Här är öppet för alla!
checklista för tillgänglighet

Butik/café/restaurang:_____________________________ Datum:__________

1. Är lokalerna utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga?
Ja
1

Finns angöringsplats inom 25 m från entrén där färdtjänst och taxi kan
stanna?

2

Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt
rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?
Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder
rullstol?

3
4
5
6
7
8
9
10

Är entrén i marknivå, eller kompletterad med användbar ramp eller hiss
om det finns trappsteg fram till entrédörren?
Har entrédörren automatisk dörröppnare?
Är dörröppning/ar till entrén fri/a från trösklar, eller har en tröskel som
är högst 20 millimeter och avfasad?
Kan man ta sig från entrén till kassan/receptionen, kapprum och toalett,
samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera
trappsteg?
Kan man förflytta sig till och i alla rum som används av besökare?
Finns det trottoarpratare som står max 1 meter från lokalens yttre vägg
ut mot gångväg?
Finns det stolar med armstöd för vila?

11 Är kundvågarna placerade högst 0,8 m över golvet?
12 Är hyllorna placerade 0,4-1,5 m över golvet?
13 Är frysdiskar max 0,8 m höga?
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Nej

Ej
relevant

2 (3)
14 Är minst en provhytt med måtten 2x2 m?
15 Är avståndet mellan borden/ bredd på gångar minst 1 meter?
För serveringar (inklusive uteserveringar):
16 Kan man ta sig från uteserveringen till bardel, restaurang, kapprum och
toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg?
17 Är entrén till uteserveringen bredare än 1 meter?

2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven
rullstol kan använda (minst 2x2m)?
Ja

Nej

Ej
relevant

3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn?
Ja
1

Är stora glasytor som kan misstas för öppning tydligt markerade?

2

Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar?

Nej

Ej
relevant

Finns taltjänst i hissar, som informerar om vilken våning man befinner sig
på?
4 Är alla trappor kontrastmarkerade så att det är lätt att uppmärksamma
trappans början och slut?
5 Är dörrar eller dörrkarmar kontrastmarkerade i ljushet mot omgivande
väggar?
6 Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och
placerade så att de är lätta att upptäcka?
7 Är prismärkningar och texter utformade så att de är lätta att läsa och
placerade så att de är lätta att upptäcka?
För serveringar (inklusive uteserveringar):
8 Finns det horisontella tvärliggare innanför staket/avgränsningar för synskadade?
9 Kan man få menyn uppläst?

3

4. Uppfyller ni grundläggande krav för personer med allergi eller överkänslighet genom att undvika sådant som kan vara allergiframkallande eller innebära problem för personer med överkänslighet?
Ja
1
2
3

Har det säkerställts att de växter som finns inte kan vara allergiframkallande eller innebära problem för personer med överkänslighet? (Till ex.
benjaminfikus, hyacint, sälg, björkris)
Används rengöringsmedel vid städning som inte är allergiframkallande
eller som inte innebär problem för personer med överkänslighet?
Finns det oparfymerad tvål på toaletter?

Nej

Ej
relevant

3 (3)

5. Bemötande
Ja
1

Har personalen genomgått någon utbildning?

2

Erbjuds personlig service (ex. hjälp med att plocka ihop varor/inköp/uppläst meny)

6. Övriga synpunkter:

7. Förslag på åtgärder:

8. Bedömning
Antal positiva svar:
Antal negativa svar:
Totalpoäng:

□ Brons
□ Silver
□ Guld

Nej

Ej
relevant

