
 Insändes till 
Rättviks kommun, Webbredaktionen, SE-795 80 Rättvik, fax: 
0248-70 150  
eller lämnas personligen i receptionen i kommunhuset, 
Vasagatan 1, Rättvik. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Får man ta med sig sin ledarhund på restaurang eller i 
en livsmedelsbutik? 
En person som har funktionshinder bör få ta med sig sin 
ledarhund (servicehund eller signalhund) in i exempelvis en pub 
eller restaurang och i vissa delar av en butik under förutsättning 
att verksamhetsutövaren accepterar det.  
Hundar får dock inte följa med om det finns risk för att 
livsmedel smitas eller smutsas ner. Det är restaurangen eller 
butiksägaren som avgör om ledarhundar riskfritt kan följa med 
in. Citat från: Livsmedelverket (www.slv.se) 
 
 

Uppgiftsdatum 
                      
den …../…..  201….                        …………………………………………………. 
                                                                   Namn 

�  direktkontakt med företaget     

�  annat sätt  Vilket? ………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
Uppgifter till Rättviks kommuns 

besöksguide 
 

rattvik.se/besoksguide 
 
 

 
 
 

□ Ändring □ Nyanmälan 



 
  

 

 
För besökare kan det vara viktigt att på förhand få veta om 
lokalerna eller verksamheten de ska besöka är tillgänglig med de 
behov de har. Det gäller speciellt personer med funktions-
nedsättning.  
På samma sätt som verksamheter informerar om öppettider, 
inträde och kontaktuppgifter bör det också finnas information 
för tillgängligheten. 
 

Företagsnamn (det som används på skyltar, i annonser osv) 

Bransch/branscher 

Kontaktperson 

Besöksadress Ort 

Telefon Telefax 

E-postadress Webbplats 

 
 

□ Vi tar inte emot besök 
 

 

 

För dig som tar emot kundbesök 
(försäljning, tjänster m m) 

□ Lokalen är tillgänglig 
för rullstolburen person. 

□ Ramp finns vid behov. 
Dörrbredd 84 cm, gång i 
lokalen 1,3 m, vändning 2,5 
x 2,5 m. Ingen tröskel, 
dörröppnare finns. 

□ Lokal är 
tillgänglig för 
rullstolburen person 
med assistans. 
Trösklar max 12 cm, 
dörröppnare saknas. 

□ Lokalen är ej 
tillgänglig för 
rullstolburen person. 

Trappa eller andra hinder. 

□ Är stora glasytor som 
kan missas för öppningar 
tydligt markerade? 

□ Är trappsteg 
tydligt markerade? 
Personer med 
nedsatt syn ska 
enkelt se stegen. 

□ Finns det bemannad 
reception, informations-
disk, kassa eller 
motsvarande? 

□ Handikapptoalett 
(RWC) finns. 

□ Tillgång till toalett 
(WC). 

□ Ledar-/servicehund 
får medtagas. Se info 

□ Handikapparkering 
finns. 
Finns reserverad och skyltat 
inom 25 m från entrén, 
trottoarkanter avfasade, 4,2 
m bred- 7m lång. 

□ Hiss finns. 

□ Röstinfo? 

För att komma in 
måste man använda 
hiss. Dörr 84 cm, 
hissöppnare 1 m från 
dörr (180º  fritt 
framför). 

□ Finns taktil 
markering, punktskrift 
eller relief text på 
hissknapparna? 

□ Har entrédörren 
dörröppnare? 
Automatisk eller sådan 
man aktiverar med 
knapptryck? 

□ Omärkt parkering, 
lämplig för handikappade, 
finns i anslutning till 
entrén. 

□ Är dörrar eller 
dörrkarmar ljusare eller 
mörkare än omgivande 
väggar? 

□ Är gångvägen fram till 
entrén framkomlig för 
personer som använder 
rullstol. 

□ T-slinga (hörslinga) 
finns. 
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