
TILLGÄNGLIGHETSCHECKLISTA 
 FÖR KÅRLOKALER

 Tillgänglighetschecklista för kårlokaler är ett hjälpmedel för att väcka tankar och uppmärksamma den fysiska 
tilllgängligheten i scouternas verksamhetsutrymmen, såsom scoutkårers kårlokaler. Ett utrymme som upplevs vara 
en bekväm plats att hänga på är oftast också tillgängligt. En tillgänglig omgivning lämpar sig för alla som använder 
utrymmet, tillgänglighet berör alltså inte endast personer som använder hjälpmedel eller personer med barnvagn. 

Tillgänglighetschecklista för kårlokaler är en lista med frågor för att lätt kunna diskutera hur tillgängliga utrymmena  
är för alla användare. Med hjälp av checklistan kan man uppmärksamma det som redan är bra och det som borde för-
bättras. Tillgänglighetschecklistan kan också vara till hjälp ifall det finns behov att föra en diskussion med ägaren om 
förbättringar i utrymmets användbarhet.   

Frågorna i tillgänglighetschecklistan för kårlokaler kan även användas för att berätta och beskriva, till exempel på 
scoutkårens webbsdor, i hurdana utrymmen scoutverksamheten ordnas. Hur kommer man dit? Hurdant är gårds- 
området? I hurdana utrymmen ordnas själva scoutverksamheten? Måste man gå i trappor eller finns det en hiss om  
huset har flera våningar? Finns det bord med olika höjd i utrymmet? Och finns det könsneutrala wc-utrymmen? Med 
hjälp av den här informationen kan var och en som funderar på att börja scouta forma en bild av hur utrymmet skulle 
fungera just för hen. På samma gång sänks tröskeln för att ta kontakt och be om ytterligare information, om det behövs.

Den som använder tillgänglighetschecklistan för kårlokaler behöver inte vara en expert på tillgänglighet. 

VAD BEHÖVS 
MED FÖR  
OBSERVATIONEN?

  Tillgänglighetscheck- 
 lista för kårlokaler   
 -verktyget
  Anteckningsmaterial
  En kamera kan vara  
 bra att ha för  
 dokumentationen

HUR FUNGERAR TILLGÄNGLIGHETS- 
CHECKLISTAN FÖR KÅRLOKALER?
Med hjälp av frågorna i tillgänglighestchecklistan granskas följande områden:

 Ankomsten och gårdsområdet
 Ingången och att röra sig i byggnaden
 Verksamhetsutrymmena

Frågorna är utformade så att om svaret är ja, saken är okej, så kryssar ni i rutan  
under ”tummen upp”. Om något skulle behöva ändras gällande en specifik fråga,  
så lämnas den rutan tom. Det lönar sig att skriva upp ändringsbehoven och komma 
överens om en tidpunkt då situationen kontrolleras på nytt. Ibland kräver  
ändringarna inte så stora åtgärder. Redan med små förändringar går det att  
göra betydande förbättringar i utrymmens användbarhet. 

MER INFORMATION OCH TIPS OM TILLGÄNGLIGHET: 
   Invalidförbundet: www.invalidiliitto.fi/sv/invalidforbundet och Invalidförbundets tillgänglighetscentrum ESKE (på finska)

   Invalidförbundets olika checklistor för tillgänglighet (finns både på svenska och finska) www.invalidiliitto.fi/tarkistuslistoja

   Finlands miljöministeriets handbok Tillgängliga byggnader och deras omgivningar: ym.fi/sv/finlands-byggbestammelsesamling  

 Under Byggbestämmelser, välj rubriken tillgänglighet och ladda ner dokumentet Tillgängliga byggnader (pdf).

   FDUV: www.fduv.fi/sv/information/fritid/

   Luckans samlade info och tips om tillgänglighet tillgangligt.fi/

 



                   INFORMATION OM UTRYMMET

ADRESS:

OBSERVATÖRENS NAMN:

KONTAKTUPPGIFTER:

OBSERVATIONSDATUM:

FASTIGHETENS ÄGARE:

DISPONENTENS KONTAKTUPPGIFTER:

VAKTMÄSTARENS KONTAKTUPPGIFTER: 

BEHÖVS MED FÖR OBSERVATIONEN:
    anteckningsmaterial
    fotograferingsutrustning

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN OCH MER INFORMATION 
 VERKTYGET ÄR AVSETT FÖR 

    Observationer om tillgänglighet
    Stöd för diskussioner 
    Stöd för kommunikation
    Stöd för diskussioner med fastighetsägare och stödorganisationer

 

En tillgänglig omgivning tjänar alla användare. 

Det är inte alltid möjligt att förverkliga fullständigt tillgängliga utrymmen. Det viktigaste är att  
utrymmena och omgivningen är beskrivna och att informationen hittas via föreningens kommunikationskanaler. 
Användaren kan med hjälp av denna information själv uppskatta om området är lämpligt för hen.

Kom även ihåg att fotografier och videor är bra sätt att illustrera vad man vill berätta för användare om  
utrymmena och omgivningen.

NATUROMRÅDENS TILLGÄNGLIGHET

    Forststyrelsen och nationalparkerna: www.utinaturen.fi/tillgangligtfriluftsliv
    Finlands Paralympiska Kommitté rf https://www.paralympia.fi/pa-svenska (se i synnerhet projektet  

 Luonto kaikille, www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille, bra information, endast på finska) 

www.scout.fi/ 
for-karen/ 

scoutprogrammet/ 
verktyg-for- 
mangfald/

www.scout.fi/ for-karen/ scoutprogrammet/ verktyg-for- mangfald/


EN CHECKLISTA FÖR KÅRLOKALENS 
TILLGÄNGLIGHET 

OK!

OK!

OK!

ANKOMSTEN OCH GÅRDSOMRÅDET 

Är parkeringsplatserna och hållplatsen för skjutstrafik tydligt åtskilda från gårdsområdet? 

Ligger kårlokalen nära centrum eller skolor?

Finns det på gården en cykelparkering, som inte blockerar gångvägarna? 

Går det att komma till kårlokalen med kollektivtrafik?

Finns det skyltar till kårlokalens ingång på gårdsområdet?

Finns det vid kårlokalens dörr information om att scouter samlas där?

Är gårdsområdet belyst?

Är gårdsområdets passager jämna och stabila?

Går det att röra sig obehindrat längs gångvägarna utan att stöta på trappsteg eller andra hinder? 

Är gårdsområdet tryggt, utan risk för att falla eller kollidera med något/någon?

 INGÅNGEN OCH ATT RÖRA SIG I BYGGNADEN 

Är ingången lätt att hitta?

Går det att komma in i byggnaden utan att använda trappor?

Finns det en plattform utanför ytterdörren och är det lätt även för 

personer med hjälpmedel eller barnvagn att öppna dörren? 

Öppnas ytterdörren enkelt och lätt?

Finns det tillgång till hiss om byggnaden har flera våningar?

Är trappornas kanter tydligt utmärkta?

Finns det skyltning och rums-/trappnummer i utrymmena?

Är gångvägarna fria från hinder?

Hurdan är akustiken i utrymmena? Är ljudmiljön ekofri? 

Är ingångens och aulans/korridorernas belysning stadig? 

VERKSAMHETSUTRYMMENA

Lämpar sig utrymmena för alla och för mångsidig scoutverksamhet?

Finns det klädstänger och knaggar på olika höjd?

Är utrymmena och gångvägarna fria från rörelsehinder så att det går att röra sig där med hjälpmedel?

Finns det stolar eller sittplatser med olika höjd i utrymmet? 

Finns det bordsytor på olika höjd? 

Finns det bord med fritt benutrymme? 

Är utrymmenas ljudmiljö ekofri?

Är den allmänna belysningen i utrymmena stadig och justerbar vid behov? 

Finns det en könsneutral wc i utrymmet? 

Kan wc:n användas även av personer med hjälpmedel, såsom rullstol?

Fungerande,  
tillgängliga utrymmen 

är en fördel för alla som 
använder dem.  

I tillgängliga utrymmen  
är det säkert att röra  

sig och verka.

Det går inte alltid att  
påverka utrymmenas form 

och lösningar. Är det då  
möjligt att ordna  

verksamheten delvis  
i alternativa,  

tillgängliga utrymmen? 

Finns det information i kårens 
kommunikationskanaler om hur 

man kommer till kårlokalen? 
Beskrivs gårdsområdet och om-
givningen runt kårlokalen med 
tanke på tillgänglighet? Det är 
också viktigt att ge anvisningar 
om hur skjutstrafiken fungerar. 
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