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Bakgrund och genomförande
Under 2013 har förvaltningen tillsammans med representanter för
rådet för funktionshinderfrågor genomfört en kartläggning av den
fysiska tillgängligheten vid Södermalms stadsdelsnämnds olika
fritidsverksamheter. De verksamheter som har inspekterats är
hemgårdarna Södergården, Timmermansgården och Mäster
Olofsgården samt fritidsverksamheten vid
Södermalmsskolan/Bunkern. Alla dessa fyra verksamheter har
under 2013 erhållit föreningsbidrag från Södermalms
stadsdelsnämnd för att driva sin öppna ungdomsverksamhet.
Vidare har inspektion skett vid nämndens egna fritidsgårdar
Duvnäsgatan och träffpunkt Björnsan samt Maria
ungdomsklubb/MUK som driver fritidsgårdsverksamheten på
västra Södermalm med entreprenadavtal och Fryshusets
ungdomsverksamhet/FrysChillet.

Södermalms stadsdelsförvaltning
sociala avdelningen
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08 - 508 12 000
stockholm.se

Inventeringen/kartläggningen har genomförts tillsammans med
en person som själv använder rullstol. Därmed har en praktisk
test av den fysiska tillgängligheten kunnat göras direkt på plats.
Resultatet av inventeringen har redovisats för övriga representanter i rådet för funktionshinderfrågor.
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Sammanställning av resultat från inventering av tillgänglighet vid hem- och fritidsgårdar

Verksamhet
Mäster Olofsgården (hemgård)
Timmermansgården (hemgård)
Södergården (hemgård)
Träffpunkt Björnsan
Fritidsgården Duvnäsgatan
Frysschillet
Södermalmsskolan/Bunkern
Maria ungdomsklubb/MUK

Entré

Innemiljö

Toalett

gul
gul
röd
gul
gul
gul
gul
gul

gul
grön
gul
gul
grön
grön
gul
röd

gul
grön
gul
röd
grön
grön
grön
röd

Grön = godkänd. Gul = ej optimalt/behöver åtgärdas. Röd =
kräver större åtgärder för att bedömas som godkänd.
Inventeringen visar på ett flertal brister i den fysiska tillgängligheten. Inom samtliga verksamheter måste en person som använder rullstol ha assistens för att ta sig in i lokalerna. I de fall lokalerna består av flera våningsplan, eller innehåller nivåskillnader
inom samma plan, exkluderas personen från att delta i den verksamhet dit man tar sig via stege eller trappor och där det inte
finns en fungerande hiss.
Toalett som är anpassad för personer med rörelsehinder finns
inom alla verksamheter utom en. Vissa korrigeringar krävs för att
toaletterna ska bedömas som användbara för alla.
Minst en ansvarig person från aktuell verksamhet har varit med
vid själva inspektionstillfället. Då brister upptäcktes fick personalen direkt på plats tips på enklare åtgärder för att öka tillgängligheten. Rapporter om brister som framkommit vid inventeringen (se bilagorna 1-3) har även skickats till respektive verksamhet.
När det gäller behov av mindre, inte så arbets- eller kostnadskrävande åtgärder för att förbättra tillgängligheten, har arbetet påbörjats för att tillrättalägga detta.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Vad gäller större och mer kostsamma åtgärder pågår planeringen
med att göra en tidsplan för detta och vidare hur förvaltningen
ska följa upp att nödvändiga åtgärder utförts. Ansvaret för att
utföra och bekosta nödvändiga åtgärder ser olika ut beroende på
vem som driver respektive verksamhet. Kraven som ställs ska i
slutänden vara desamma oavsett om det är stadsdelen själv som
driver verksamheten eller om detta görs via någon form av entreprenadavtal/bidrag. Målsättningen är att samtliga fritidsverksam-
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heter som finansieras med medel från Södermalms stadsdelsnämnd ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

___________________
Bilagor
1 – 3 Rapporter från tillgänglighetsinventering
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