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TILLGÅNGLIGHETSPLAN 
Kulturreservatets folkhögskola (KFHS) 
 
Tillgänglighetsplan med stöd av information från Myndigheten för delaktighet, Arbetsmiljöverkets information 
om en tillgänglig arbetsmiljö, Afs2020-1 samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt 
avhjälpta hinder (BFS2011-13-HIN2 samt BFS-2013-9-HIN3) 

 

Inledning 
Kulturreservatets folkhögskola har tre kurs- och verksamhetslokaler: Skräppbo skola, 
Riddarhyttans skola och Allaktivitetshuset Sture. Föreningen hyr lokalerna av 
Teatermaskinen och Skinnskattebergs kommun. 
 
Till två av skolans lokaler kan deltagare resa med buss anpassad för deltagare med fysisk 
funktionsnedsättning. Det finns också möjlighet att komma till skolans lokaler till fots, cykel, 
med rullator, färdtjänst och personbil. 
 

Plan för 2022–2023 
• En handikapparkering med skylt och med ett mått om 500 cm ska finnas närmast 

respektive entré. 

• En särskild plats för rökning ska finnas vid varje lokal. Rökrutan ska markeras med 
skylt. 

• Samtliga lokaler är tillgängliga genom ramp vid huvudentré. Ramperna ska vara 
utrustade med ledstänger. 

• Placering av lås, kodskåp och liknande ska göras med hänsyn till rullator- och 
rullstolsbundna. 

• Trappor i lokalerna ska kontrastmarkeras i samråd med uthyraren för att uppnå 
kontrastverkan. 

• Trösklar ska så långt möjligt tas bort och vid behov kompletteras med ramper. 

• Lokalerna ska ha funktionell och enhetlig skyltning. 

• Skolans samtliga verksamhetslokaler är utrustade med RWC. 

• Hiss färdigställs i den tvåplansbyggnad skolan nyttjar.  

• Klassrum, möteslokaler och motsvarande aula ska vara möblerade på ett sådant sätt 
att de erbjuder framkomlighet för rörelsehjälpmedel. Vid behov ska särskilda 
markeringar i golvet underlätta för deltagare med nedsatt syn. 

• Utrymningsvägar ska vara tydligt skyltade med lysande utgångsskyltar. 
Utrymningslarm med både ljus- och ljudsignaler skall finnas. 

• I all skyltning skall kontrastmarkering finnas.  

• Hörselslinga och/eller annan ljudanläggning ska finnas i minst en undervisningslokal 
samt i möteslokal i var och en av skolans byggnader.  

• Hänsyn till allergiker ska iakttas genom aktivt val av rengöringsmedel, parfymfri tvål 
m m. Deltagare, personal och besökare uppmanas att inte använda parfym i skolans 
lokaler. 

• Pälsdjur är inte tillåtna i lokalerna med undantag för ledarhundar.  
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• Städrutiner är anpassade för deltagare med allergier. Medvetna val görs avseende 
material för gardiner, mattor och andra textilier.  

• Vid val av växter tas hänsyn till deltagare och personal med allergier.  
 
Skolan som arbetsmiljö: 

• I skolans lokaler finns pausrum samt utrymmen som snabbt kan iordningställas som 
vilrum. 

• Alla större fönster har möjlighet till mörkläggning/ljusdämpning.  

• I varje lokal finns utrymme för förvaring av kläder och värdesaker.  

• I varje lokal finns möjlighet att förvara och värma mat, möjlighet att äta samt 
möjlighet att diska. Kylskåp, mikrovågsugn och/eller spis finns i varje 
verksamhetslokal. 

• I varje lokal finns brandlarm och brandskyddsutrustning samt första-hjälpen-kit. 

• Kunskap om och möjlighet till HLR skall finnas.  

• I varje lokal finns fungerande ventilation enligt gällande standard.  
Skolan arbetar i övrigt efter de föreskrifter som finns i AFS2020-1. 
 
Skolans informationsarbete: 
KFHS kommer att inventera graden av tillgänglighet avseende vårt informationsarbete och 
därefter upprätta och verkställa en åtgärdsplan. Planen kommer att upprättas efter 
inventering och analys av: 

- tryckt information 
- webbplatser 
- e-tjänster 
- appar 
- intranät 
- film- och ljudproduktioner 
- telefoni 
- e-post och annan korrespondens. 

 
Tillgänglighet vid möten och konferenser 
KFHS kommer att inventera graden av tillgänglighet vid möten och konferenser och därefter 
upprätta och verkställa en åtgärdsplan med stöd av: 
Använd Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga möten och konferenser 
Använd Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga digitala möten 
 
Tillgänglighet för beslut 
KFHS vill tillse att för personal och deltagare relevanta beslut är tillgängliga på ett sätt som 
gör det möjligt för alla att känna sig informerade. Vi kommer därför att inventera den 
nuvarande graden av tillgänglighet och därefter upprätta och verkställa en åtgärdsplan med 
stöd av följande dokument: Tillgänglighet i 7 § i förvaltningslagen på riksdagens hemsida. 
Språket i offentlig verksamhet ska följa språklagen på riksdagens webbplats 
 
 

https://www.mfd.se/link/e5d1dee0c415402ea2e28a6bde185448.aspx
https://www.mfd.se/link/27f8ade9a6ef425f9c86c74ac2a1555a.aspx
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

