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Inledning
Tillgänglighet handlar om demokrati. Om att alla människor är lika mycket värda
och skall ha lika stora möjligheter att kunna vara delaktiga i samhället och ta del av
mänskliga rättigheter. En mångfald av individer och röster berikar museet som
mötesplats och arbetsplats.
Människor har olika stor funktionsförmåga. Funktionsförmågan förändras genom
livet. En funktionsnedsättning kan vara medfödd och/eller förändras genom
sjukdom, olycka eller med stigande ålder. Ett arbete som syftar till att eliminera
funktionshinder underlättar för alla människor – besökare, brukare och
medarbetare!

Bakgrund
Den nationella funktionshinderspolitiken syftar till att skapa ett samhälle som är
utformat så att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i
samhällslivet. Två av den regionala kulturpolitikens mål är att förklara, inkludera och
skapa delaktighet i samhället samt främja likvärdiga förutsättningar för kulturliv i
länet. För att uppnå dessa mål fordras ett genomtänkt tillgänglighetsarbete.

Policy
Länsmuseet Gävleborg har följande policy för sitt tillgänglighetsarbete:
Alla människor, oavsett funktionsförmåga, skall på lika villkor kunna ta del av och
medverka i Länsmuseet Gävleborgs program, aktiviteter och övrig verksamhet.
Länsmuseet Gävleborg skall i allt arbete sträva efter att öka tillgängligheten i
samhället.

Ansvar och delegation
Styrelsen för Länsmuseet Gävleborg är ansvarig för tillgänglighetsarbetet i
organisationen. Styrelsen kan delegera uppgifter till länsmuseichefen och genom
denne till övrig personal för att säkerställa att tillgänglighetsarbetet fortskrider i den
takt man beslutat – och att de beslutade målen uppnås.

Nulägesbeskrivning
Museibyggnaden genomgick under 2015 och 2016 en större ombyggnad. Vid denna
åtgärdades de enkelt avhjälpta hinder som hade identifierats under
projekteringsarbetet. Under de senaste åren har tillgängligheten på Länsmuseet
Gävleborg markant förbättrats, men tillgänglighetsarbetet får naturligtvis aldrig
upphöra!
Museet har två möjliga ingångar, varav en utan trappsteg. Rymliga toaletter finns
både i den nedre och i den övre entrén, samt ytterligare en på plan två. Med hissen
(med röstinformation) kan man nå alla nivåer i entrén, garderoben och kaféet samt
utställningsvåningarna.
På Länsmuseets hemsida (startsidan) finns rubriken ”Tillgänglighet” under vilken det
står information om handikapparkeringar, handikapptoaletter m m.
De lokaler där Länsmuseet Gävleborg bedriver verksamhet är djur- och rökfria.
Personalen uppmanas därtill att på arbetsplatsen vara försiktig med starka dofter.
Starka dofter skall också undvikas i publika lokaler som t ex museibutiken.

Handlingsplan
I allt arbete och i all verksamhet som bedrivs på Länsmuseet Gävleborg skall
tillgänglighetsaspekten vägas in. I verksamhetsplanering, i budgetarbete och i alla
aktiviteter. Tillgänglighetsarbetet skall komma in tidigt i processerna; i förberedelser
och planering.
Nedsatt rörelseförmåga syns ofta, men många funktionsnedsättningar är svårare att
upptäcka direkt; svårigheter att förstå tal och/eller skrift; överkänslighet för dofter,
starka ljud och/eller ljus; svårigheter att kommunicera och interagera på ett visst
sätt, med flera. Det är viktigt att ta hänsyn till hela spektret av
funktionsnedsättningar.

Tillgängliga lokaler
Under 2015 och 2016 genomfördes en större ombyggnad och uppgradering av
museibyggnaden. Under denna ombyggnad har de enkelt avhjälpta hinder, som
identifierats, åtgärdats. Vid kommande förändringar i byggnaden ska hänsyn alltid
tas till tillgängligheten. Målsätningen är att verksamheten ska bedrivas i lokaler som
är inbjudande och tillgängliga för alla besökare.
I samband med de förändringar som skett av museibyggnaden har faktarum, med
arkiv och bibliotek, samt museets textila studiesamling flyttas från museets lokaler
på Brynäs till museibyggnaden på Södra Strandgatan och kommer därmed att bli
mer tillgängliga.

När Länsmuseet Gävleborg bygger nya utställningar i sina lokaler, såväl tillfälliga
som permanenta ska hänsyn alltid tas så att de blir fullt ut tillgängliga. Under
perioden kommer vi att se över möjligheten för våra besökare att kunna sitta ner i
våra utställningar, och under visningar.
Tillgängligheten i de externa lokaler och till platser där Länsmuseet visar
utställningar och bedriver annan verksamhet, exempelvis kommunala bibliotek och
utomhusmiljöer, skall alltid beaktas.

Tillgänglig information
Länsmuseet har förnyat och uppdaterat sin hemsida för ökad tillgänglighet.
Utvärdering av tillgängligheten på hemsidan och de sociala medier som Länsmuseet
är verksamt på ska göras kontinuerligt. Hur skapar teknikutvecklingen nya
möjligheter för att öka tillgängligheten?

Tillgängligt bemötande
All personal på Länsmuseet ska få adekvat information om frågor som rör
bemötande av personer med funktionsnedsättningar. Viktigt är att involvera och ta
tillvara den kompetens som finns hos museets personal. I personalgruppen finns
flera medarbetare med erfarenhet av olika funktionsnedsättningar. Vid behov ska
samverkan ske med externa rådgivare.
I samband med att lokalerna har byggts om har information och skyltning förnyats
och anpassats så att den har blivit enklare och tydligare. Under perioden kommer
en ny mobil hörslinga att köpas in.

Tillgänglig verksamhet
En betydligt större del av Länsmuseets samlingar skall digitaliseras och bli
tillgängliga via Digitalt Museum. Idag finns mer än 120 000 poster sökbara i på
webben. Arbetet med att digitalisera och tillgängligöra museets samlingar är
prioriterat.
Fler aktiviteter runt om i länet (exv. utställningar och föredrag) innebär att fler
länsinvånare får bättre tillgänglighet till kulturarvsberättelserna. Museet ska arbeta
medvetet med att utveckla denna typ av verksamhet.
Museet ska kontinuerligt utveckla arbetssätt och pedagogik för att göra kulturarvet
mer tillgängligt för alla med olika typer av funktionsnedsättningar. Länsmuseet skall
bidra med sin kompetens vid anpassningar och tillgängliggörande av kulturmiljöer i
länet, t ex kyrkor, hembygdsgårdar och miljöer i kulturlandskapet.

Uppföljning
Tillgänglighetsarbetet är en pågående process och tillgänglighetsplanen är ett
levande dokument som kommer att utvecklas och förbättras. Planen skall
utvärderas och aktualitetsförklaras minst vart tredje år. Om utvärderingen visar att
planen behöver revideras skall det göras.

