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HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR 

PERSONER MED FUNKTIONSHINDER 

 

Inledning och bakgrund 

 

Med anledning av regeringens  proposition ”Från patient till medborgare – en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79” föreslår riksdagen att följande 

arbetsområden ska  prioriteras de närmaste åren: 

- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer 

- att skapa ett tillgängligare samhälle 

- att förbättra bemötandet 

 

Kulturrådet har på uppdrag av regeringen utformat etappmål för hur myndigheten ska kunna 

uppfylla sin del av de handikappolitiska målen. Det första målet rör återrapporteringskrav och 

handlingsplaner. Här ska samtliga bibliotek senast 2005 ha utformat handlingsplaner med 

konkreta åtgärdsförslag för att öka tillgängligheten avseende information, lokaler och 

verksamhet samt ökad kunskap om olika funktionshinder för ett förbättrat bemötande. Målet 

är att samtliga huvudbibliotek senast 2010 ska vara tillgängliga i dessa avseenden. 

 

Beskrivning av biblioteksorganisationen 

 

Gävle Stadsbibliotek är kommunens huvudbibliotek. Där finns många av de övergripande 

funktionerna för biblioteksverksamheten, som ansvar för talboksverksamheten, den 

uppsökande verksamheten, filmbiblioteket, EU-information etc. Stadsbiblioteket har öppet 

årets alla dagar. 

I bibliotekssystemet ingår även 10 filialbibliotek, varav ett är Musikbiblioteket, beläget i 

Gävle Konserthus, med utlåning av CD-skivor, noter samt musiklitteratur. Fem av 

filialbiblioteken är integrerade med kommunens skolbibliotek. 

Antal anställda på Gävle Stadsbibliotek är, inklusive filialer,  25 bibliotekarier, 19,7 

assistenter samt en övrig personal anställda. 

Tillgänglighetsansvarig: Marie Persson (för huvudbiblioteket) 

Tel: 026-177209 e-post: marie.persson@gavle.se 

 

Handikappolitiskt program för Gävle kommun 

 

Programmet bygger i stor utsträckning på FN:s standardregler från 1993 för personer med 

funktionshinder och antogs av kommunfullmäktige 2002. 

Se Gävle kommuns hemsida, www.gavle.se, under länken Omsorg, därefter 

Funktionshindrade. 

 

mailto:marie.persson@gavle.se
http://www.gavle.se/


 

 

Biblioteksplan för Gävle Stadsbibliotek 

 

Öppenhet och tillgänglighet: 

Alla människor har rätt till bibliotekets tjänster. Funktionshinder ska inte utgöra något hinder. 

Biblioteket ska kontinuerligt se över sina lokaler så att tillgängligheten förbättras. Tjänster via 

nätet ska anpassas för människor med funktionshinder, webbtillgänglighet. Biblioteket ska 

tillhandahålla medier anpassade för dessa olika behov. Utbildning om olika handikapp och om 

bemötande av människor med funktionshinder ska ingå i utbildningsplaneringen. Biblioteket 

bedriver uppsökande verksamhet för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. 

 

Bemötande 

 

Gävle kommun har tagit fram skriften ”Bemötandeguide – en vägledning i mötet med 

människor med olika funktionshinder”, där man kort beskriver olika typer av funktionshinder. 

 

Gävle Stadsbibliotek arrangerade i april 2005 i samarbete med Kultur & Fritid Gävle, 

Kommunala handikapprådet och Handikappförbundens Samarbetsorgan, en heldag med 

rubriken Funktionshinder – inget hinder.  

Handikapporganisationer, Hjälpmedel SAM, Kultur & Fritid Gävle samt olika företag med 

inriktning på funktionshjälpmedel, var där och presenterade sina verksamheter. Program 

pågick under hela dagen, av och med funktionshindrade, föreningar etc. Eva Johansson, 

Lerum, som arbetat mycket med tillgänglighet i offentlig miljö, höll en föreläsning i 

bemötande och tillgänglighet. Dagen avslutades med ett panelsamtal med inbjudna politiker 

om hur arbetet med tillgänglighet inför 2010 ska gå till. 

Dagen, som var mycket välbesökt, var öppen för allmänheten, men speciellt inbjudna var 

politiker och handikapporganisationer. 

 

På personalmöten har stadsbibliotekets personal informerats bl.a. om psykiskt 

funktionshindrade samt synhandikapp. Barnavdelningen har informerat övrig personal om sitt 

arbete med Äppelhyllan. 

Vi ska undersöka om det finns möjlighet till utbildning om ytterligare funktionshinder.  

Ordföranden i Kommunala handikapprådet, kommer i februari 2006 att delta i ett 

personalmöte på stadsbiblioteket för att informera om Bemötandeguiden. Kommunala 

handikapprådet kommer i april 2006 anordna en halvdags utbildning i bemötande för 

kommunens personal.  

Länsbiblioteket har arrangerat ett flertal föreläsningar kring funktionshinder och bemötande, 

där flera ur bibliotekets personal deltagit. 

 

Daisyspelare för utlån finns på biblioteket. Länsbiblioteket samt stadsbiblioteket har haft 

visningar för bibliotekspersonalen hur dessa fungerar.  

Hörslinga finns på stadsbiblioteket. Det är främst vaktmästare, ljudtekniker samt 

programansvariga som har kunskapen om hur den fungerar. 

En anpassad dator kommer att köpas in under 2006, och då kommer personalen att utbildas i 

dess användande. 

Att tänka på i framtiden kan vara, att som rutin vid nyanställningar, visa dessa funktioner. 

 



Länsbiblioteket planerar eventuellt en utbildningsdag i bemötande hösten 2006. 

 

Biblioteket har i arbetet med tillgänglighetsdagen haft samarbete med Kommunala 

handikapprådet, Handikappades samorganisation. Ett etablerat samarbete finns mellan 

biblioteket och Gävle kommuns omvårdnadsförvaltnings kultursekreterare. 

Barnavdelningen samarbetar med förskolans och skolans stödenhet.  

Genom Kultur & Fritid Gävles kultursekreterare med ansvar för handikappfrågor har 

biblioteket kontakt med handikapporganisationer i kommunen. 

 

Information om bibliotekets verksamhet 

 

I foldern ”För dig som har ett funktionshinder – biblioteket har många möjligheter” 

informerar stadsbiblioteket om de medier och verksamheter som finns för människor med 

någon typ av funktionshinder. 

 

En tryckt version av Gävle Stadsbiblioteks låneregler i lättläst version med större stil håller på 

att framställas under våren 2006. 

 

En tydlig orienteringskarta med bibliotekets olika avdelningar finns placerad i entréplanet. 

Efter arkitektinventeringen 2003 har bibliotekets hela skyltning setts över och bibliotekets 

vuxenavdelning har ett nytt skyltsystem, med tydliga hänvisningsskyltar till varje plan och vid 

alla dörrar, hiss, bokhyllegavlar etc. Barnavdelningens skyltning återstår att göra, 

förhoppningsvis klart under 2007. Punktskriftsskyltning ska införskaffas till 

talboksavdelningen 2006. 

 

Bibliotekets hemsida: 

 

Information om bibliotekslokalernas tillgänglighet finns under länken Funktionshindrade på 

hemsidan. Man kan få all information uppläst med talsyntes och texten kan förstoras via 

webbläsaren. 

Det går för närvarande inte att enkelt få fram sidan i enbart text utan bilder, men kontakt ska 

tas under 2006 med IT-ansvarige angående detta. 

Lättlästa låneregler kommer under våren 2006 även läggas in på hemsidan. 

 

Fysisk tillgänglighet/lokaler 

 

Arkitektinventeringen genomfördes på huvudbiblioteket november 2003. Hela inventeringen 

är genomgången under 2005 och många punkter är redan åtgärdade, t.ex. skyltning, flytt av 

kodlås, borttagning av trösklar m.m. Ett helt nytt plan öppet för allmänheten har öppnats upp 

högst upp i huset, och medfört bättre plats och större framkomlighet i övriga huset. 

Avdelningen för skönlitteratur har fått nya, lägre hyllor och möblerats för att möjliggöra 

största möjliga ljusinsläpp och överblick. 

Handikapptoalett finns i bibliotekets nedre plan samt på barnavdelningen. 

Tekniska kontoret är vidtalade för ett flertal åtgärder, såsom vägskyltning, markering av 

entréområde, för höga dörrhandtag, för hög manöverpanel i hissen, tydligare 

kontrastmarkering vid trappor. 

Ett ledstråk i golvet ska finnas till talboksavdelningen, skall åtgärdas 2006. 



En uppföljning och revidering av rapporten ska göras våren 2006. 

 

Gävle stadsbibliotek har slitna och trånga lokaler, opraktiska för människor med 

funktionshinder, bl.a. med många våningsplan och höjdskillnader.  En större ombyggnad 

planeras inom några år. I planeringsgruppen för detta ingår tillgänglighetsansvarig för 

barnavdelningen, dessutom ska Kommunala handikapprådet involveras. 

 

Biblioteksfilialen i Andersberg är nyligen helt ombyggd, och vid byggnationen planerade man 

för en så god tillgänglighet som möjligt. Hyllorna är i huvudsak låga, informationsdiskarna är 

höj- och sänkbara, höjden på utlånings- och återlämningsstationerna är vald med tanke på att 

alla ska kunna använda dem. Talböcker och böcker med stor stil är placerade nära personalen. 

Handikapptoaletten är öppen för alla besökare. 

 

Valbo bibliotek är också nyligen ombyggt. Det finns automatiska dörröppnare på två av tre 

dörrar. Den dörr som inte har dörröppnare är alltid uppställd, dock är det lite trångt för extra 

stora rullstolar. Hissen är ombyggd, så att låntagarna kan använda den själva, utan hjälp av 

personal. Vägskyltning till biblioteket saknas, men Tekniska kontoret har kontaktats i ärendet. 

Biblioteket satsar mycket på att synliggöra sina medier, med bland annat temaskyltningar, för 

att förenkla för sina låntagare. Man har många aktiva talbokslåntagare. 

 

Musikbiblioteket är relativt nybyggt. Trångboddhet gör tyvärr att det kan vara svårt att ta sig 

fram med rullstol. Hiss finns dock. Biblioteket har många psykiskt funktionshindrade 

besökare, både enskilt och i grupp. En av bibliotekets anställda har gått kurs i bemötande av 

funktionshindrade. 

 

Bomhus bibliotek, ligger inrymt i Folkets hus, i ett plan. Dess tillgänglighet vad gäller lokaler 

är bra, framkomligheten god. Möjligen är hyllorna lite höga för att vara möjliga att nå för alla. 

Handikapptoalett och automatisk dörröppnare finns. 

 

Sätra bibliotek har bra framkomlighet med gott om ytor, inga trösklar eller nivåskillnader. 

Biblioteket ligger i en skola och handikapptoaletten finns i skoldelen. Talböcker och 

storstilsböcker är placerade nära disken, man har ganska många aktiva talbokslåntagare. Med 

särskolan har man ett gott samarbete, och köper ofta in LL-böcker med tanke på det. En 

samlingslokal som är belägen en trappa ner, kan inte nås med rullstol inifrån biblioteket, utan 

man måste ta vägen utifrån. 

 

Vad gäller de små filialerna, fem stycken, har samtliga handikapptoalett. Hille bibliotek har 

en hiss som går att använda utan personalhjälp.  

För en filial, Norrsundets bibliotek, planeras en upprustning av nya bibliotekslokaler. Inför det 

arbetet tänker man mycket utifrån tillgänglighetsaspekter och handikappanpassning när det 

gäller parkering, entré, dörrar, toalett och disk. 

 

Verksamhet 

 

Biblioteket har följande verksamheter anpassade för funktionshindrade: 

- LL-hylla finns på både vuxen- och barnavdelningen, och filialerna. 

- Storstilsböcker på vuxenavdelningen, samt alla filialer. 

- Talboksavdelning samt talböcker på barnavdelningen och filialerna. 

- Äppelhylla finns på huvudbibliotekets barnavdelning samt två filialer. 



- DAISY-spelare finns för utlån på stadsbiblioteket samt de större filialerna. 

- Boken kommer-verksamhet. 

 

Från omvårdnadsförvaltningen i Gävle kommun får biblioteket en summa pengar varje år, 

som sedan i samråd med omvårdnads kultursekreterare används till olika kulturaktiviteter för 

äldre och funktionshindrade. 

Barnavdelningen bistår med bokdepositioner till lägerverksamhet för funktionshindrade. 

DAISY-depositioner och kontinuerlig kontakt till särgymnasium, visningar för dyslexilinjen 

samt läsombudsträffar i samarbete med länsbiblioteket är exempel på övrig verksamhet. 

Inläsningstjänst, där personer med läshandikapp kan få material inläst på kassett eller CD, 

finns i Bibliotek Gävleborgs regi. 

 

Anpassad dator 

 

En dator anpassad för funktionshindrade med talsyntes, förstoringsprogram etc. planeras att 

köpas in 2006. 

Publika sökdatorer med bibliotekets katalog finns med större skärm och text på 

huvudbibliotekets fack- respektive skönavdelning, två stycken. 

 

 

Gävle Stadsbibliotek 

2006-02-20 

 

Marie Persson Conny Persson Annelie Lindeborg-Ojamäe 

Tillgänglighetsansvarig Enhetschef  Barnbibliotekarie 

026-177209  Stadsbiblioteket 026-179418 

(ansvarig från 2008) 026-179715   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


