Tillgänglighet
- hur vi arbetar för att skapa
en tillgänglig kommun

Vad handlar tillgänglighet om?
Delaktighet innebär inkludering och att så många som möjligt självständigt kan
använda det som samhället erbjuder. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. För att skapa delaktighet behöver samhällets alla delar utformas utifrån människornas olika behov och förutsättningar.
Tillgänglighet betyder att en insats, produkt, miljö eller tjänst är utformad på ett sätt
som gör att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Det kan gälla lokaler,
byggnader och utemiljöer samt kommunikation, organisation, verksamhet och arbetsmiljö.

I Melleruds kommun pratar vi
om tillgänglighet ur tre perspektiv
Verksamhet
Det handlar om att vår verksamhetsplanering ska genomsyras av
tillgänglighet och att kunskapen om vad tillgänglighet innebär ska öka.
Till exempel när vi planerar vår verksamhet, när vi genomför intern
utbildningar, skriver styrande dokument, gör inköp och upphandlingar
som arbetsgivare.

Information
Den information vi tillhandahåller ska vara tillgänglig, till exempel på
olika språk, erbjuda talad text, textad film, bildstöd, punktskrift och
teckenspråk. Informationen ska vara lätt att förstå och ta till sig på
vår webbplats, i sociala medier, i våra e-tjänster, filmer, telefonsamtal,
personliga möten, brev och e-post. Det ska även vara lätt att ta del
av information vid möten, konferenser och utbildningar.

Lokaler
Kommunens lokaler och byggnader ska vara tillgängliga. Det ska kännas
tryggt och vara enkelt att använda våra samlingslokaler och uteplatser.
Vi ska tänka på den fysiska tillgängligheten vid ny-, om- och tillbyggnad.
Det ska vara lätt att använda inredning, utrustning, skötsel och rutiner
och förflytta sig.

Så här jobbar vi med tillgänglighet
Vi har en policy och en handlingsplan för arbetet med tillgänglighet och som gäller
för Melleruds kommun och bolag. De två dokumenten utgör tillsammans den gemensamma kartan för arbetet under perioden 2021-2023. Vi kallar dem för en gemensam
karta eftersom de är framtagna just tillsammans. Planen och policyn är framtagen
tillsammans med representanter från Kommunala funktionshinderrådet och
representanter från kommunens bolag, alla förvaltningar och sakkunniga.
Tillgänglighetspolicyn uttrycker kommunens viljeinriktning för arbetet
med tillgänglighet.
Handlingsplanen ska omsätta policyn i praktiska aktiviteter. Det finns två bilagor
till handlingsplanen. I den första bilagan finns aktivitetsplanen med de åtgärder som
ska utföras åren 2021-2023. I den andra bilagan finns ett kunskapsunderlag som kan
användas som uppslagsverk och utbildningsmaterial inom tillgänglighetsarbetet.
Syftet med handlingsplanen är att fortsätta arbeta med tillgänglighet mer systematiskt inom de tre områdena information, verksamhet och fysisk tillgänglighet.

Fokusområden
Under perioden 2021-2023 kommer tillgänglighetsarbetet att fokusera på två
särskilda fokusområden.
Det ena är kunskap. Kunskapen är en förutsättning för arbetet med tillgänglighet,
både för att utveckla befintliga brister och för att få in tillgänglighetsperspektivet som
en naturlig del i ordinarie verksamhet.
Det andra är information. Det är centralt att kunna nå ut med information till våra
målgrupper och att informationen är tillgänglig att ta del av.
Nulägesanalysen visar att kommunen arbetat kontinuerligt med att framför allt
utveckla den fysiska tillgängligheten. Genom den nya planen kommer vi även arbeta
mer systematiskt med att utveckla tillgängligheten inom områdena information och
verksamhet.

Tillgänglighetsdatabasen
Melleruds kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen (TD). I databasen hittar
du som invånare eller besökare information om den fysiska tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser i kommunen. En av aktiviteterna i handlingsplanen handlar om att utveckla informationen om kommunens offentliga lokaler i
Tillgänglighetsdatabasen.
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