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Presentatio
P
on av tillg
gänglighett i stadenss lokaler
Bakgrund
B
Under
U
vårenn 2013 arbettade stadsby
yggnadskonntoret tillsam
mmans medd
fllera förvaltnningar och en
e representtant för staddsbyggnadsnämndens
rååd för funkttionshinderffrågor med att hitta ett sätt att mod
dernisera
tiillgängligheetsguiden (E
Entré Stockh
holm). Slutssatsen blev en rekommendati
k
ion att avveckla Entré Stockholm
S
i dess nuvarrande form
och
o istället ffokusera på att ta fram en e-tjänst fför enkelt avhjälpta
hinder
h
samt att informattion om tillg
gängligheteen i stadens lokaler
behöver
b
kom
mmuniceras enklare, tyd
dligare och i de kanaleer som målgruppen
g
anvvänder. Slutssatsen gick i linje med stadslednin
ngskonto
orets uppdraag att ta fram
m en komm
munikationsm
modell för tillgängligt
het
h i stadenss lokaler.
Arbetsform
A
Under
U
stadslledningskon
ntorets ledniing har ett aarbete genom
mförts för
att ta fram enn gemensam
m modell fö
ör hur tillgänngligheten i stadens
lo
okaler ska kkommunicerras. Målsätttningen medd modellen är att den
sk
ka förbättraa kommunik
kationen om
m tillgängligghet, för de lokaler
l
där
sttaden bedrivver eller fin
nansierar verksamhet. E
En arbetsgru
upp med
reepresentanteer från stad
dens förvaltn
ningar med flest publik
ka lokaler
har
h arbetat m
med frågan på
p fyra arbeetsmöten tilllsammans med
m
fu
unktionshinndersombud
dsmannen occh en repressentant från
n kommunsttyrelsens rååd för funktiionshinderfr
frågor.
Gruppen
G
harr bestått av:
 Johannnes Söderllund, stadsleedningskonntoret,
komm
munikationsstaben, anssvarig för up
uppdraget.
 Ola IIlstedt, idrotttsförvaltnin
ngen, komm
munikatör (ttidigare arbetatt med Idrottt för alla)
 Riittaa-Leena Kaarlsson, funk
ktionshinderrombudsmaan, socialförvaaltningen
 Magnnus Lindmaark, Synskad
dades riksföörbund, reprresentant
för kkommunstyrrelsens råd för
f funktionnshinderfråg
gor
 Björnn Karlström
m, kulturförv
valtningen, kkommunikaatör
 Mikaael Lindberg
g, utbildningsförvaltninngen,
komm
munikationsstrateg på lokalavdeln
l
ningen
Arbetet
A
har bbedrivits meed hjälp av Lena Pehrss och Agneta Jakobsso
on från InteerPares Man
nagement Consultants.
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Nuläge
N
En
E genomgåång av hur tiillgängligheeten kommuuniceras förr stadens
lo
okaler visadde att det är stor spridniing både påå vad som kommunice-raas och hur ddet görs. Vissa verksam
mheter har m
mycket information på
webben,
w
menn den är inte enhetligt utformad
u
occh informattionen är
tiill stor del teext.

Bild
B 1: Presenta
ation av Liljev
valchs tillgänglighet

Sta
adsledningskon
ntoret
Ko
ommunikationssta
aben

Bild
B 2: Tillgäng lighetsinforma
ation för Stads
steatern
agnar Östbergspllan 1
Ra
105 35 Stockholm
Vä
äxel +468 508 29
9 000
sto
ockholm.se
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För
F vissa dellar av staden där mycket arbete laggts ned på att
a förbättra
tiillgängligheeten, till exeempel för stadens skoloor, finns beg
gränsad
in
nformation om tillgäng
gligheten.
Stadens
S
besööksguide visitstockholm
m.com har m
mycket begränsad
in
nformation om tillgäng
glighet, trotss målsättninngar i staden
ns budget
om
o att Stockkholm ska vara
v ett tillgäängligt turisstmål.
In
nventeringeen visade attt förbättring
gar kan åstaadkommas genom
g
enhetlighet
h
ochh tydlighet och
o hur tillg
gänglighet sska kommun
niceras.
Principer
P
fför utformandet av modellen
m
Arbetet
A
inledddes med attt arbeta fram en målbilild av modellen – hur
den
d ska anväändas, vad den
d ska inneehålla och hhur den ska utformas:
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adsledningskon
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sto
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Orien
nterande
Modeellen ska fräämst ge en grundläggan
ande och oriienterande
bild aav tillgängliigheten så att
a en personn med en fu
unktionsnedsäättning lätt kan skapa sig
s en uppfaattning om förutsättf
ningaarna på plattsen. Målgru
uppen ska ssamtidigt lättt nå
kontaaktuppgifterr får att få mer
m informaation. Utgån
ngspunkten
är attt modellen inte
i ska vara för kompllex eller dettaljrik.



Gem ensam
Modeellen ska ku
unna gälla för
f alla lokaaler där stad
den bedriverr
verkssamhet. Den
n ska i förstta hand anväändas för attt kommunicerra tillgänglig
gheten för lokalerna. T
Tillgänglighet förknippat m
med tjänsterrna (t.ex. om
m det finns een textremsa på teater,
menyyer på restau
uranger elleer bibliotekeens tjänster för dyslek-tiker)), ska inte taas med i mo
odellen. Desssa uppgifteer ska
komppletteras av respektive verksamhett, där detta är relevant.



Tydliig
Modeellen ska vaara enkel attt förstå för aalla. Därförr ska den så
långtt som möjlig
gt baseras på
p vedertagnna standardeer,
definnitioner, beg
grepp och sy
ymboler förr tillgänglighet.



Enkeel
De kr
krav och deffinitioner so
om tas fram i modellen måste
kunnna förstås occh bedömas av den perssonal som arbetar
a
i
stadeens verksam
mheter. Dettaa för att moodellen effek
ktivt ska
kunnna användas i all komm
munikation.
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Modellen
M
är tänkt att ku
unna använd
das av verkssamhetsansvariga för
sttadens samttliga verksaamheter, båd
de de som bbedrivs i egeen regi och
de
d som bedriivs på entreeprenad.
Kommunik
K
kation för vem?
Arbetet
A
har uutgått från de
d behov so
om personerr med de van
nligaste
fu
unktionsneddsättningarn
na har. För att
a få med sså många aspekter som
möjligt
m
har aarbetsgruppen utgått fråån kategorieerna ”Höra””, ”Se”,
”Rörelse ochh motorik” samt
s
”Kogn
nition och bbegriplighet””.
I gruppen koognition och
h begripligh
het inbegripss funktionsn
nedsättningar
n
som ddyslexi, låg begåvning,, koncentrattionssvårigh
heter samt
so
ocial interakktion.
Som
S
en grovv uppskattniing kan man
n säga att caa 1,51 miljoner svenskar
k ingår i nåågon eller några
n
av gru
upperna ovaan. Detta kaan ses som
ett riktvärde vilket betyder att uppeemot 150 0000 stockholm
mare berö
örs av inforrmationen.
Allergi
A
Arbetsgrupp
A
pen genomfö
örde flera diskussionerr kring kateg
gorin ”Alleergi”, då dettta berör måånga. På villket sätt en llokal är alleergifrramkallandee är dock sv
vårt att sägaa något beståående om eftersom
detta
d
lätt påvverkas och kan
k ändras snabbt.
s
Tidiigare har tilll exempel
heltäcknings
h
smattor variit ett dåligt alternativ
a
urr allergi-syn
npunkt,
men
m nu finnss det sådanaa mattor som
m till och m
med är extra bra. Andra
saaker som pååverkar ur allergisynpu
a
unkt är till eexempel väx
xter och
parfymer.
p
Arbetsgrupp
A
pens slutsatss är att allergi-aspekter ofta är merr relevant
att kommuniicera kring när
n det gäller innehåll i tjänsten fö
ör lokalen,
tiill exempel för restauraanger och deeras menyerr. Slutsatsen
n är att det
absolut är viiktigt för Sto
ockholms sttad att fortssätta arbetet med att
minimera
m
alllergi-framkallande insllag i lokalerr och verksaamhet, men
att det inte är möjligt attt kommuniccera detta påå något bra sätt i en
modell
m
för tiillgängligheet gällande lokaler.
l
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I Sverige beeräknas ca 270
0 000 personerr ha hörapparaat, 120 000 haar en synkada, 560 0000 med rörelsen
nedsättning, vaarav 50 % är ööver 80 år, 40
00 000 med
sk
dy
yslexi, 40 0000 utvecklingssstörda samt 60
0 000 personerr med funktionsnedsättningg
in
nom autismspeektrat.
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Handisams
H
s checklis
sta för loka
aler
Handisam,
H
m
myndigheten
n för handik
kappolitisk samordning
g, har tagit
frram en checcklista för att
a följa upp tillgänglighhetsarbetet i lokaler.
2
Checklistan
C
visar om myndigheten
m
n uppfyller de grundläg
ggande
kraven
k
på tilllgänglighett.
Denna
D
checkklista har an
nvänts som en grund föör att definieera nivåerna
n av tillgännglighet. Fleera andra svenska komm
muner har valt
v
Handisams
H
cchecklista so
om grund fö
ör sina resppektive arbeten.
Modellen
M
– kommun
nikation av
v tillgängl ighet i lok
kaler
Målet
M
är att m
modellen sk
ka vara enkel att förstå,
å, och därmeed kunna
tiillmötesgå bbehoven hos personer med
m en funkktionsnedsäättning
in
nom begripllighet/kogn
nition och saamtidigt varra till gagn för
f alla
so
om snabbt ooch enkelt vill
v kunna taa till sig info
formationen
n.
Syftet
S
har däärför varit att
a utarbeta en
e symbol/ppictogram-b
baserad
modell,
m
helstt med vederrtagna symb
boler från SSIS eller motsvarande.
Symbolerna
S
ska inte varra för mång
ga eller månngfasetterad
de, utan ett
fååtal, enkla ppictogram som kommu
unicerar grun
undläggandee nivå på
tiillgängligheet. De symboler och definitioner soom arbetats fram besk
krivs i tabelllen nedan. Dessa symb
boler kan föörändras över tid.
Definition
D
o
och kriterier
Hörselteknisk
H
k utrustning

-

Symbo
ol

Behov
Hörsel

Hörselslin
nga
Mikrofon
ustning
Mobil utru

Tydlig skyltnin
ng

-

Kognitio
on och begriplighe
et

-

Pictogram
m

-

Kontrast

-

pphöjd relief)
Taktila (up

-

Placering i ögonhöjd

-

Storlek

-

Syn

Sta
adsledningskon
ntoret
Ko
ommunikationssta
aben
agnar Östbergspllan 1
Ra
105 35 Stockholm
Vä
äxel +468 508 29
9 000
sto
ockholm.se

2

Checklistan fi
finns att ladda ner som pdf: http://handisaam.se/Publikaationer-ochprress/Informatiionsmaterial/O
Om-Handisam
m1/Checklista--for-lokaler/
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Bemannad
B
rec
ception

-

Kognitio
on och begriplighe
et

-

Syn (led
dsagning
etc.)

Parkeringspla
P
ats för perso-

-

Rörelse
e och motorik

-

Rörelse
e och motorik

-

Rörelse
e och motorik

ner med nedsa
att rörelseförrmåga
m

-

Inom 25 m
meter från entrén

Toalett tillgäng
glig för perso
oner som använ
nder eldriven
n
ullstol
ru
-

220x220 ccm, storlek

-

90 cm på både sidor om
m
stolen

-

på båda sidor
Armstöd p
om toaletttstol

Entré
E
och entrréhall tillgäng
glig för rullstols
sburen
Gångväg
G
tillgän
nglig
-

Ej trappste
eg eller branta
a
lutningar

Entrédörr
E
tillgän
nglig
-

I marknivå
å eller med
ramp

-

c
Dörröppniing minst 84 cm

Dörröppnare
D
-

er golv, minst
80 cm öve
70 cm från
n dörr
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-

Fritt från ttröskel

-

mm tröskel
Max 25 m

In
nvändigt

-

n, toalett och
Reception
hiss kan n
nås utan att
passera trrappsteg
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Tillgänglig his
ss
-

-

Hisskorg

Kognitio
on och begriplighe
et

110x140 ccm

-

Syn

-

Dörrautom
matik

-

e och motorik
Rörelse

-

Taktila kna
appar (upphöjjd

-

Kognitio
on och be-

relief)

-

Taltjänst i hiss

Ledarhund vä lkommen
-

Ledarhund
d

-

Servicehu
und

-

Syn

-

Signalhun
nd

-

e och motorik
Rörelse

-

Syn

griplighe
et

Standard
S
bör vvara att ledarhundssymbolen
n ska finnas
med
m och därme
ed välkomnas
s.
Kontrastmarke
K
ering
-

Kontraste r på till exemp
pel
glasytor

-

gar av trappor,,
Markering
nivåskillna
ader och dyliktt

Övrigt
Ö
För de verksam
mheter som ha
ar mer att berä
ätta om tillgänggligheten, till exempel
e
opplat till dera
as tjänster är inte pictogrammen i modelleen begränsand
de. Mer
ko
uttförlig informa
ation kan ange
es i anslutning till verksamheetens kontaktu
uppgifter.

Kontaktinfo
K
ormation
Kontaktuppgift
K
för vart målgrruppen kan vända sig för attt få mer detaljerad information
m
om tillgä
ängligheten sk
ka alltid finnas
s med. Verksaamheten avgör vilken
ko
ontaktinforma tion som ska finnas
f
med. Arbetsgruppen
A
förordar att det så långt
so
om möjligt ska
a vara samma
a kontaktväg som för övriga frågor, så att tillgänglighetsfrågor inte får en avvikan
nde hantering.

Datumsättn
D
ning
För att säkra attt informatione
en är korrekt och
o aktuell angges när uppgiffterna uppSta
adsledningskon
ntoret
Ko
ommunikationssta
aben
agnar Östbergspllan 1
Ra
105 35 Stockholm
Vä
äxel +468 508 29
9 000
sto
ockholm.se

daterades.
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Tillämpnin
T
ng av modellen
Tanken
T
är attt modellen ska börja an
nvändas på stockholm..se och
andra webbssidor som gääller verksaamhet som sstaden bedriiver eller
fiinansierar. M
Modellen sk
ka också ku
unna använddas på t.ex. planscher,
p
broschyrer,
b
eeller mötesiinbjudningaar som skickkas ut.
1. Resppektive verk
ksamhets weebbplats - H
Här ska inforrmationen
främst finnas påå besöksmålets/lokalenss egen sida. Detta gäller ävven förvaltn
ningarnas ko
ontorslokaleer t ex, där symbolerna skka ligga på samma
s
sidaa som kontakkt-uppgifterrna till förvaltnningen. Information skaa ligga undeer ”Besök oss”, ”Kontaktaa oss” eller dylikt.
d
2. Jämfför service - Filtrering införs
i
i Jäm
mför Servicee, så att
man kan söka uttifrån tillgän
nglighet. Deetta medför att alla
verkssamheter so
om finns meed i Jämför Service, ock
kså måste
definniera sin niv
vå av tillgän
nglighet. Picctogrammen
n ska även
finnaas tillgänglig
ga på varje enhets egenn sida i Jäm
mför service..
3. Möteesinbjudning
gar - När man
m bjuder inn till olika typer
t
av
möteen i stadens regi, skulle symbolernna kunna anv
vändas för
att koommuniceraa tillgänglig
gheten för lookalen. Sym
mbolerna
för tiillgängligheet skulle kun
nna läggas iin i stadens olika
dokuumentmallarr som använ
nds vid möte
tesinbjudnin
ngar.
Den som skriverr en inbjudaan måste frååga sig om byggnab
dens tillgängligh
hetsklassnin
ng även gälller för möteesrummet.
Dettaa särskilt dåå modellen inte
i täcker iin mer än tilllgänglighet tiill entré, recception och hiss. Når m
man inte det enskilda
rumm
met från hissen, utan deet finns trapppsteg i vägen, så är
inte rrummet tillg
gängligt.
På sikkt är det ön
nskvärt att äv
ven mötesruummen
tillgäänglighetskllassas.
4. Övriggt – andra idéer som ko
ommit fram
m är att picto
ogrammen
skullle kunna anv
vändas i dig
gitala kalenddarier där sttaden annonseerar om akttiviteter i sin
na lokaler.
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Genomföra
G
andeplan
Som
S
beslutat
ats i stadens budget ska varje förvaaltning ha en
n ansvarig
person
p
för tilllgänglighetsfrågor. Deessa personeer är ytterstt ansvariga
fö
ör att följa uupp att förv
valtningens alla
a verksam
mheter tilläm
mpar modellen.
d
Som ett stöd börr även en tilllämpningsaanvisning av
v modellen
taas. Uppföljnningen bör följa
f
enligt ordinarie beeslutsvägar.
Förslag
F
tilll vidare insatser ino
om kommu
unikation och tillgänglighet
g
t
Områden
O
som
m gränsar till kommun
nikationsmoodellen och som arbetsgruppen
b
rekommen
nderar att staaden fortsätttter att arbetta med är:

Sta
adsledningskon
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Ko
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Vä
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Ett skkyltprogram
m för att förb
bättra möjliigheten att hitta
h
inom
stadeens lokaler och
o verksam
mheter. Dettta skulle varra en fortsättniing på det skyltprogram
s
m för utomhhusmiljöer som
s staden
har ggenomfört.



Tillggänglighetsin
nformation för turister är ett stort utvecklingsoområde. Dett gäller både tillgängligghet för olik
ka besöksmål ooch lokaler,, men ocksåå tjänster, soom till exem
mpel bokning av taxi elleer guider meed rätt komppetens.
Tillggänglighetsm
modellen förr lokaler sku
kulle vidare kunna använddas vid besk
krivning av olika
o
besökssmål, till ex
xempel Vasamuuseet eller Dramaten.
D

