
 

 
Tillgänglighetsguide i Gävle kommun 

Tillgänglighetsguiden ska vara en vägledning för människor med 
funktionsnedsättning, då man besöker en publik lokal eller allmän plats. 

I utskicket finns också en checklista, som beskriver Boverkets 
föreskrifter. Den får ni behålla. Ett frågeformulär medföljer också, som vi 
gärna vill ha tillbaka ifyllt i det bifogade svarskuvertet. Uppgifterna som 
ni lämnar ansvarar ni för själva och kan uppdatera genom att ta kontakt 
med kommunen då det blir aktuellt. De kontaktuppgifter vi vill ha från er 
kommer inte att offentliggöras, men är viktiga för oss i vår hantering. 

Typ av verksamhet:  ....................................................................................................  

 
Vi tackar på förhand och hoppas denna medborgarservice ska komma till 
nytta!  
 
Företag: .......................................................................................................................................... 
  

Gatuadress:  ..............................................................................................................  

Postnummer:  ...........................................................................................................  

Ort: ..................................................................................................................................................  

Telefon:  .........................................................................................................................................  

Mobil: .............................................................................................................................................  

Epost-adress:  ...........................................................................................................  

Kontaktperson:  .......................................................................................................  

Guiden hittar du på adressen: www.gavle.se/tillganglighetsguiden. 
 
Sören Norman 
Tillgänglighetssamordnare 

Ö V E R G R I P A N D E  P L A N E R I N G  

Gävle kommun, 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22 

Tfn 026-17 80 00 (vx), 026-17 81 12 (dir) 

soren.norman@gavle.se 

www.gavle.se 
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HUR TILLGÄNGLIG ÄR LOKALEN/BUTIKEN? 
 
Företagsnamn:_______________________________________________________________ 
Besöksadress:________________________________________________________________ 
Postnummer:________________________________________________________________ 
Postort:_____________________________________________________________________ 
E-post:_____________________________________________________________________ 
Telefon:____________________________________________________________________ 
Mobiltelefon:________________________________________________________________ 
Fax:________________________________________________________________________ 
Hemsida:___________________________________________________________________ 
 
Ringa in ett alternativ:  
Ja nej   Rullstol går att använda  
Ja nej   Handikapptoalett  
Ja nej   Ledarhund/servicehund får medfölja  
Ja nej   Trappsteg i entrén 
Bredd på Entrédörr (m):_____________________ 
Ja nej   Entrédörr öppnas/Dörröppnare 
Ja nej Alternativ dörr 
Ja nej Lättkontaktad personal/ Personlig service 
Ja nej   Tydligt markerad disk/kassa 
Diskhöjd:_________________________________ 
Ja nej   Könummer 
Ja nej Tele-/Hörselslinga i sammanträdesrum  
Ja nej Kundtoalett  
Ja nej  RWC – nödsignalsystem 
Ja nej  Upplysningar om RWC 
Ja nej   Starka dofter/rök 
Orienterbarhet, bland annat: 
Ja nej   Bra belysning som är bländfri 
Ja nej   Tydliga skyltar 
Ja nej   Finns symboler på skyltarna 
Ja nej   Finns information på olika medier om er verksamhet, ex stor text, blindskrift, 
 teckenspråk, lätt svenska, olika språk eller hemsida, (stryk under de delar som finns) 
Framkomlighet, bland annat 
Ja nej   Kontrastmarkerad trappa 
Ja nej   Kontrastmarkering i yta av glas 
Ja nej   Kontrast mellan golv och vägg 
Ja nej   Reklamskylt i gångstråk 
Ja nej   Handikapp-parkering   
Ja nej   Ledstång som börjar/slutar 30 cm före och efter nivåskillnad 
Ja nej   Ramp 
Ja nej   Hiss  
Ja nej   Avgränsad uteservering 
  
 
 
Tack för hjälpen! 
 
Detta formulär kan lämnas in på Medborgarkontoret, Gävle kommun, Drottninggatan 22, 
Tel 17 81 77. 


