Tillgänglighetsplan - 2017
Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs (BiBK) uppdrag är att bidra till utveckling av de
kommunala folkbiblioteken genom att bedriva kompetensutveckling, samordna och driva
projekt och omvärldsbevaka.

Mål
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ska verka för att:
•
•
•
•
•
•
•

Våra lokaler och arbetsplatser är anpassade för alla.
Våra arrangemang ordnas i tillgänglighetsanpassade lokaler.
Vår webbplats är tillgänglig.
Regelbundet ordna kompetensutveckling för personal på biblioteken inom områdena
tillgänglighet, bemötande och teknikutveckling.
Ge tillgång till och kunskaper om tillgängliga medier.
Omvärldsbevaka inom området tillgänglighet på bibliotek.
Den egna personalens kunskaper om tillgänglighet ska vara hög och att vi ska delta i
konferenser som rör tillgänglighet för att öka vår egen kompetens.

Samordnare av tillgänglighetsfrågor är verksamhetsutvecklare Maria Lundqvist.
Verksamhetsutvecklare Weine Sundell ansvarar för området tillgänglighet på webben.

Nuläge
Lokaler och arbetsplatser
Våra arbetslokaler på Växjö stadsbibliotek och på Ronnebygatan 22 i Karlskrona är
anpassade så att personer med olika funktionsnedsättningar både kan besöka och arbeta i
dem.
Lokaler för arrangemang
De lokaler vi använder ligger ofta i bibliotek och dessa är tillgänglighetsanpassade, till
exempel Galaxen på Växjö stadsbibliotek som har hörslinga, stor hiss och taktila skyltar mm.
Våra arrangemang riktar sig i första hand till bibliotekspersonal på folkbiblioteken Blekinge
och Kronoberg.
Även aktiviteter som arrangeras av andra men där vi är bidragsgivare ska ske på ett
tillgängligt sätt i tillgängliga lokaler.
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Webbplats
Vår webbplats är tillgänglighetsanpassad och kontrollerad genom W3C:s CSSvalideringstjänst. Vi har riktlinjer för det löpande arbetet med webbplatsen ur
tillgänglighetssynpunkt.
Kompetensutvecklingsinsatser
Vi genomför varje år kompetensutvecklingsinsatser inom området, till exempel om lättläst,
anpassade medier och bemötande.
Tillgängliga medier
BiBK har genom avtal med Kalmar stadsbibliotek om möjlighet att få lokalt utgiven litteratur
inläst i Daisyformat efter inläsningsförslag från kommunbiblioteken.
Omvärldsbevakning
Vi skriver på vår webbplats och Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs Facebooksida om
aktuella biblioteksfrågor om tillgänglighet.
Personalens kunskaper
Personalen deltar i konferenser och utbildningar för att öka sin kompetens.

Integrering av tillgänglighet i övriga dokument
I verksamhetsplanen tas tillgänglighet upp som ett av våra prioriterade utvecklingsområden.
” Tillgänglighet
a. Erbjuda kompetensutveckling inom området tillgänglighet.
b. Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser inom områdena normkritik, mångfald
och de nationella minoriteterna.
c. Fortsätta arbetet med tillgängligheten för Arena och vår egen webb..”

Samarbetspartners
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Svenska Daisykonsortiet (SDK) och
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är samverkansparter kring tillgänglighetsfrågor för
personer med läsnedsättning. Vi samarbetar med Synskadades riksförbund,
Dyslexiförbundet FMLS och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i
frågor som rör tillgänglighet ur olika perspektiv. BiBK deltar också i nätverk tillsammans
med den regionala biblioteksverksamheten i Sverige.

Aktiviteter och planering
För 2017 ska vi:
•
•

Bjuda in till nätverksträff för tillgänglighetsfrågor.
Tillsammans med den regionala arbetsgruppen för lättläst arrangera en
inspirationsdag om lättläst.
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•
•
•
•
•

Initiera och stödja bibliotek som vill arbeta med lokala projekt och
utvecklingsprocesser.
Stödja biblioteken att komma igång med Talboken kommer.
Stödja biblioteken inför Dyslexiveckan.
Föregå med goda exempel när det gäller tillgängligheten på våra arrangemang.
Bevaka tillgänglighetsfrågorna för den webbplats som biblioteken i våra två län har
och som har upphandlats av oss. Vi ger råd och följer upp hur frågan hanteras av
kommunbiblioteken.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering ska ske i samband med att verksamhetsberättelsen
sammanställs. Handlingsplanen ska revideras varje år.
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