Handlingsplan för tillgänglighet – Länsbibliotek Dalarna 2017-2018
Bakgrund
Målet för svensk handikappolitik är att personer med funktionsnedsättningar ska bli fullt delaktiga i
samhällslivet. Staten ska vara ett föredöme i arbetet med att göra hela Sverige tillgängligt. Det står
uttryckligen i ”Från patient till medborgare”, den nationella handlingsplan för handikappolitiken, som
antogs av riksdagen år 1999/2000. Från och med 2014 gäller också en ny bibliotekslag. I den gäller att
samtliga bibliotek (länsbibliotek, folkbibliotek med flera) har ett utvidgat ansvar för vissa grupper. En
av de prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning. Det innebär att de ska ges
särskild uppmärksamhet, bland annat genom att utifrån sina olika behov och förutsättningar
erbjudas litteratur, media och tekniska hjälpmedel. Från och med 1 januari 2015 gäller även ett
tillägg i Diskrimineringslagen, som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.
Tillägget gäller alla offentliga verksamheter oavsett antalet anställda.

Övergripande mål
Målet för tillgänglighetsarbetet vid Länsbibliotek Dalarna är att personer med funktionsnedsättning
ska kunna arbeta vid, besöka och utnyttja Länsbiblioteket på samma sätt som personer utan
funktionsnedsättningar. Detta rör inte bara den fysiska miljön utan även Länsbibliotekets webb och
övrig information.

Mål för Länsbiblioteket






Den fysiska tillgängligheten till Länsbibliotek Dalarna ska vara bra och även förbättras när så
krävs.
Arrangemang, konferenser mm som anordnas av länsbiblioteket ska alltid ordnas i anpassade
lokaler med hörselslinga och hiss. (Vår checklista som bilaga?)
Alla produkter och tjänster som kan upphandlas direkt av länsbiblioteket, men även via
landstingets avtal, ska tillgänglighetsgranskas t.ex. externa konferenslokaler och
kommunikationstjänster.
Länsbiblioteket ska ha en aktiv omvärldsbevakning inom området.

Den fysiska miljön – lokaler, skyltning och utrustning
I samband med flytt till nya lokaler under 2017 behöver kontakt tas med Landstingsfastigheter och
Diös. Frågor att ställa är t.ex. finns det dörröppnare, fullgod skyltning mm. I sammanträdesrummet
behöver en fast hörslinga installeras.
Länsbiblioteket har en portabel utrustning, ett ljudutjämningssystem som kan användas i våra
mötesrum, samt att ta med vid möten/mindre föreläsningar i andra lokaler.
Tidsplan: Klart innan inflyttning i nya lokaler hösten 2017.
Ansvarig: Maria Törnfeldt
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Kunskapen om funktionsnedsättning och vad olika funktionsnedsättningar innebär
Kunskap om vad olika funktionsnedsättningar innebär i vardagen finns på en grundläggande nivå på
Länsbiblioteket. För att upprätthålla kompetensen krävs en återkommande uppdatering om de olika
funktionsvariationerna. Vi föreslår att en punkt läggs till på våra APT – tillgänglighetsperspektivet.
Likaså kontinuerlig övning i att använda hjälpmedel som mikrofoner till ljudutjämningssystem,
skärmläsarprogram etc.
Länsbibliotekets konsulent inom området omvärldsbevakar, deltar i relevanta fortbildningar och
sprider kunskaperna vidare till personalgruppen och kontakter med folkbiblioteken.
Tidsplan: Kontinuerligt.
Ansvarig: Anna-Lena Ittner Sandström
Utåtriktad verksamhet – webb, information och marknadsföring
Länsbiblioteket planerar att förnya sin webb när vi kommer att gå över till Landstingets IT-system.
Därigenom sker utformning och granskning enligt gällande tillgänglighetskrav centralt.
Vid anordnande av studiedagar har vi tagit fram en egen checklista. När det gäller information och
marknadsföring kommer listan att uppdateras.
Tidsplan: 2017
Ansvarig: Birgitta Winlöf, Anna-Lena Ittner Sandström
Utveckling och stöttning av folkbibliotekens tillgänglighet
Kunskapen om hur olika funktionsnedsättningar påverkar vardagen varierar hos bibliotekspersonalen
i länet. Likaså vilka attityder man har gentemot människor med funktionsnedsättning. Det gäller även
vikten av tillgängliga medier. Här behöver kunskap och medvetenhet höjas hos de flesta.
Länsbiblioteket arbetar under 2017 tillsammans med regionbiblioteken i Uppsala och Gävleborg med
MTM-projektet ”Alla kan läsa och hör sen!”. Med fokus på tillgängliga medier är några av målen:



Ökad kunskap och kompetens på biblioteken om tillgängliga medier inklusive dagstidningar
som taltidning.
Ökad kunskap om användarna av tillgängliga mediers upplevelse och behov.

Länsbiblioteket driver även ett nätverk för socialt biblioteksarbete i länet där tillgänglighetsfrågorna
finns med.
Tidsplan: 2017-2018
Ansvarig: Anna-Lena Ittner Sandström, Linda Sävhammar
Integrering i länsbibliotekets arbete
Länsbiblioteket arbetar i team vilket innebär att tillgänglighet är en viktig del i all verksamhet.
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Övrigt samarbete
Under planperioden planerar länsbiblioteket att ta initiativ till en regional grupp för läsombud inom
omsorg och LSS och högläsare. I den gruppen kommer representanter för Demensförbundet,
Studieförbundet Vuxenskolan, Länsbibliotek Dalarna m.fl. att ingå.
Tidsplan: 2018
Ansvarig: Malin Magnusson, Birgitta Winlöf

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker under 2018.
Revidering bör ske under 2019.
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