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Sorsele biblioteks handlingsplan för ökad tillgänglighet till
biblioteksservice för personer med funktionshinder,
reviderad 2018-05-25
Beskrivning av biblioteksorganisationen:
Huvudbibliotek:
Adress:
Kontaktperson/samordnare:
Telefonnummer:
E-post:
Filialer:
Antal anställda:

Övrigt:

Sorsele bibliotek
924 81 Sorsele
Pär Röckner
0952-143 29,070-2003959
par.rockner@sorsele.se
Två filialer i Ammarnäs, Gargnäs.
Två bibliotekarier och en bibliotekssamordnare
på huvudbiblioteket, en timanställda assistenter
på filialbiblioteket Gargnäs.
Meröppet Huvudbiblioteket

Fysisk tillgänglighet/Lokaler
Det är viktigt att lokaler som allmänheten har tillträde till, är tillgängliga för alla.
Boverket har utifrån de nationella handikappolitiska målen utarbetat föreskrifter och allmänna
råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder.
Allmänt
Utfört
Har arkitektinventering genomförts?
Kan man förflytta sig säkert i lokalerna?
Är möblerna användbara för alla?

Planeras att utföras

Ja
Ja
delvis

Hörselskadad/döv
Utfört

Finns relevanta tekniska hjälpmedel?
Tolkservice?
Finns teleslinga vid informations- & lånedisk?
Finns teleslinga i hörsal?
Finns teleslinga i konferensrum? Annan plats?

Planeras att utföras

Delvis
Delvis
nej
2019
Finns ingen hörsal men nytt högtalarsystem
Bärbar hörslinga utlånas Folkan

Synskadad
Utfört

Finns ledstråk?
Finns kontrastmarkeringar vid trappor?

Planeras att utföras

Nej
Nej
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Finns taktil modell av lokalen?
Finns information om verksamheten inläst
version?

Nej
Nej

2020

Kommentar:
Läsglasögon har köpts in 2009 och finns till utlån vid lånedisken.
Rörelsehindrad
Utfört

Är inredningen flexibel?
Finns dörröppnare?
Finns ledstänger?
Finns handikapptoalett?
Är materialet nåbart för sittande?
Är info- & lånedisk tillgänglig för rullstolsburen?

Planeras att utföras

Ja
Ja
Nej
Ja
Delvis
Delvis

Kommentar:
Handikapptoaletten finns
Info- och Lånedisken är relativt ny och höj och sänkbar.
En rullator finns för utlån på biblioteket.
Kognitiva funktionshinder/utvecklingsstörning
Utfört

Är skyltningen tydlig och logisk?
Är det lätt att orientera sig i lokalerna?

Delvis
Delvis

Planeras att utföras
2020
2020

2021

Allergier
Utfört

Rutiner för inköp av allergitestade
rengöringsmedel, tvål?
Rutiner för inköp av icke allergiframkallande
blommor och växter?
Att rökning ej sker inomhus?
Att personalen ej bär starkt doftande parfymer
och rakvatten?

Planeras att utföras

Ja
Ja
Ja
Ja

Vilken information om biblioteket finns?
Tryckt information:
Utfört

Finns den i lättläst version?
Storstil?
Inläst?
Teckenspråk?

Planeras att utföras

Nej
Nej
Nej
Nej

Webbaserad information/Hemsidan
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Utfört

Kan man enkelt få fram sidan i enbart text?
Finns den i lättläst version?
Kan man förstora texten?
Finns informationen som ljudande?
Finns länk till informationen på teckenspråk?
Är webbstrukturen enkel att hitta i?
Finns information om bibliotekslokalernas inkl.
filialernas tillgänglighet på webben?

Planeras att utföras

Nej
Nej
Ja
Delvis
Nej
Ja
Delvis

Kommentar:
Fritid- och kulturenheten information finns på Sorsele Kommuns hemsida.
V8-biblioteken en gemensam webbportal för biblioteksservice.
På denna webbportal kan man förstora texten, ändra teckensnitt, ändra storlek på mellanrum
mellan rader och mellan ord samt ändra färg på både texten och bakgrunden
Verksamhet
Beskriv olika delar i verksamheten, t ex:
Utfört

Verksamhet/utbud på biblioteket inkl filialer
(anpassade medier – vilka? LL-hylla,
äppelhylla, visningar, daisy mm)
Uppsökande social verksamhet, t ex Boken
kommer, service till äldre- och
handikappomsorg, barnomsorg?
Inläsningstjänst?
Taltidning?
Anpassad dator?
Övrigt? Meröppet

Planeras att utföras

Ja

Delvis

Nej
Nej
Nej
Ja

Kommentar:
Två DAISY- spelare finns, DAISY- skivor lånas via Tal- och punktskriftsbiblioteket. Från
och med 2008 har biblioteket även tillstånd att ladda ner inläsningar i DAISY- format från
MTM hemsida och bränna på egna skivor. Visningar för olika grupper hålls på begäran. Såväl
barnomsorg som skola får bokväskor sända till sig efter önskemål.
Kommunens synskadade är i dagsläget ganska få, ca ett tjugotal personer och dessa har en
mycket hög medelålder. Behovet av biblioteksservice är därför just nu begränsat. Enstaka
personer med andra funktionshinder finns, men inga större grupper.
Bemötande – handikappkunskap hos all bibliotekspersonal
Utfört

Finns kunskap/kompetens om olika
funktionsnedsättningar?*

Planeras att utföras

Ja
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Finns kunskap/kompetens att använda tekniska
hjälpmedel såsom teleslinga eller texttelefon?
Har bemötandeutbildning genomförts för all
personal?

Delvis
Nej

2019

Delvis 2019
Finns ett etablerat samarbete med handikapporganisationerna t ex genom kommunala
handikappråd och lokala handikappföreningar?
*Exempel på olika funktionshinder/funktionsnedsättningar: synskada, hörselskada, dövhet,
rörelsehinder, utvecklingsstörning, autism, afasi, psykiska funktionshinder, dyslexi samt läsoch skrivsvårigheter.

Åtgärdsförslag
Bemötande- värdskaps frågor.
Personalen på biblioteket deltar gärna i fler sådana utbildningar om tillfälle ges.
Fysisk tillgänglighet/lokaler.
Genomgång av checklista arbetsmiljö Har en åtgärdsplan gjorts i samarbete med arkitekten?
Verksamhet.
Har en åtgärds- och tidsplan gjorts rörande brister i verksamheten?
Ja enligt denna plan.
Information om verksamheten.
Finns en plan hur informationen kan göras i olika former?
Ja på V8 hemsida samt på kommunens hemsida.
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