KULTUR
Denna lista innehåller viktiga kompletteringar till lagen
Det handlar om skyltars utformning och placering, hur information
om föremål ges, belysning, tekniska funktioner, utställningsmontrar,
visningar/guidningar och anpassad information om utställningen.
Denna checklista skall användas tillsammans med HSO Skånes
checklista Minimikrav på tillgänglighet till publika lokaler.
Information

Ej
aktuellt
vid denna
inventering

JA

1. Är hemsidan anpassad enligt WCAG standard?
2. Finns information om verksamhetens tillgänglighet på
hemsidan,eller på annat sätt?
3. Finns det intalad information om verksamhetens
aktiviteter?
4. Finns möjlighet till assistans för personer med
funktionsnedsättning inom verksamheten?
5. Finns tryckt information för hörselskadade?
6. Finns information på Lättläst?
7. Finns en miniatyrmodell av byggnaden där man kan
känna och se hur omgivningen ser ut?
8. Är det bra skyltat, rätt utformning och placering och bra
belysning vid skyltarna?

NEJ

Ej
aktuellt
JA

9. Finns reliefer som gravt synskadade kan känna på?
De föreställer bilder, miljöer och föremål som ingår i
utställningarna.
9. B)Är de försedda med korta punktskriftstexter?
10. Finns tillgång till cd-guide, en liten bärbar cd-spelare,
som alla besökare får låna i biljettkassan?
10. B) Innehåller Cd-guiden en särskild version för
synskadade där föremål och miljöer beskrivits extra noga?
11. Finns teleslinga i samlingslokaler etc.?
12. Finns högtalarsystem som kan vara ett bra stöd för
hörselskadade som inte bär hörapparater?
Allergi

1. Inga pälsbärande djur är tillåtna. Är tjänstehund,
ledarhund och annan hjälphund tillåtna skall detta
upplysas. Görs detta?
2. Konstgjord rök skall ej användas den är
allergiframkallande, görs detta?
3. Står det på biljetten kom doftfri?
4. Finns upplysning om att rökning ej får ske närmare än
25m från entrén ?

NEJ

vid denna
inventerin

El överkänsliga
Ej
aktuellt
JA

1. Finns sektioner i lokalen som är fria från hörselslinga,
elektronik och mobiltelefoner?
2. Kan personalen hjälpa till med information om man har
svårt att ta sig runt pga. belysning eller annat hinder i
miljön?
Utställning/visningar

1. Är montrar placerade i rätt höjd?
2. Är det gott om plats för att kunna manövrera mellan
föremålen?
3. Kan man komma nära föremålen (fritt för fötter och
ben)?
4. Är belysningen god vid föremålen?
Bio

1. Är filmerna textade så att alla kan ta del av dem?
2. Arrangeras syntolkade och teckentolkade visningar?
3. Finns automater för biljettservice i rätt höjd för
rullstolsburna?
4. Finns informationsdisk i rätt höjd för rullstolsburna?

NEJ

vid denna
inventering

Datorer

Ej
aktuellt
JA

1. Finns datorer för allmänheten som är anpassade för
synskadade (förstoringspogram, talsyntes,
punktskriftsdisplay).?
Teater/föreställningar/opera

1. Erbjuder man textade teaterföreställningar eller
teckentolkar vid behov?
2. Finns möjlighet till orienteringsbesök innan
föreställningen?
Övrigt

1. Vid utomhusevenemang skall det finnas tillfällig
handikapptoalett, finns detta?

2. Personalen kring kultur skall utbildas till att informera
och assistera publiken och artister som har
funktionsnedsättningar, görs detta?
3. Är scener och andra utrymmen tillgängliga så personer
med funktionshinder kan arbeta inom verksamheten och ta
del av och skapa kultur?

NEJ

vid denna
inventering

Kompleterande text då jag vid inventeringen stötte på följande och det inte
finns en specifik fråga angående detta enkelt avhjälpta hinder.

Datum:__________________________________

Inventerad byggnad______________________________________________
Adress ________________________________________________________
Kontaktuppgifter till personen som inventerat
Anmälan gjord av namn __________________________________________
Adress_________________________________________________________
______________________________________________________________
Tel nr ___________________E-post_________________________________
Frågor angående inventeringslistan, kontakta Gert Igheden Tel 0708- 49 40 61

