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Funktionsstödsförvaltningens svar gällande Regional biblioteksplan
2022–2025 för Region Skåne
Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad lämnar följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsförvaltningen ser positivt på att det av förslag till Regional biblioteksplan
2022–2025 tydligt framgår att personer med funktionsnedsättning är en särskilt prioriterad
målgrupp (första stycket på sidan 1 och näst sista stycket på sidan 4).
Att det av planen framgår att barn och unga är en prioriterad målgrupp samt att det finns en
medvetenhet om att många personer ingår i flera olika prioriterade målgrupper samtidigt bedömer funktionsstödsförvaltningen är positivt (näst sista stycket på sidan 4 och mitten på sidan 5). Myndigheten för delaktighet (MFD) såg vid sin uppföljning av funktionshinderspolitiken att barn och unga med funktionsnedsättning på område efter område hade sämre levnadsvillkor jämfört med barn och unga utan funktionsnedsättning (MFD Hinder och möjligheter för ett inkluderande barnrättsarbete 2020, sidan 5). För att till exempel en miljö ska
vara trygg och säker för barn med funktionsnedsättning behöver flera aspekter beaktas. Miljön behöver vara fysiskt tillgänglig så att alla kan komma in och ta sig runt, men den behöver
även vara tillgänglig utifrån ett kognitivt perspektiv. Det kan handla om ljussättning, ljudnivå
och möblering. Kraven på tillgänglighet, mer kunskap och tillgång till individuellt stöd är alla
förutsättningar för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina rättigheter på lika villkor som andra barn. För att möjliggöra för barn och unga att uttrycka åsikter
på lika villkor krävs kunskap om att barn har olika förutsättningar för att göra sin röst hörd
(MFD Hinder och möjligheter för ett inkluderande barnrättsarbete 2020, sidan 10 ff).
Vidare bedömer funktionsstödsförvaltningen att de utvecklingsområden som förslås är relevanta och att de förbättringsåtgärder som kommer att genomföras inom dessa områden sannolikt kommer att kunna bidra till positiv utveckling bland annat för personer med funktionsnedsättning (sista stycket på sidan 3).
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Funktionsstödsförvaltningen bedömer vidare att det är synnerligen positivt att det av planen
tydligt framgår att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten, från tillgänglig läsning, information och förmedling, till biblioteksrummets och programverksamhetens
fysiska och digitala utförande. Funktionsstödsförvaltningen ser också positivt på att begreppet universell utformning lyfts fram och att universell utformning ska utgöra grund för att
skapa en alltigenom tillgänglig biblioteksverksamhet som gynnar alla (näst sista stycket på sidan 4). Genom att utgå ifrån principen om universell utformning ökar möjligheten att produkter, tjänster och miljöer blir mer tillgängliga och användbara. Detta bidrar till att personer
med funktionsnedsättning får möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning.
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att "med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund." Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska
beaktas. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas mot fyra områden. Principen om universell utformning är ett av dessa områden. Det är
funktionsstödsförvaltningens uppfattning att den vision och de mål som anges i den regionala biblioteksplanen 2022–2025 ligger i linje med och kan bidra till att nå det nationella målet
för funktionshinderspolitiken.
Vidare ser funktionsstödsförvaltningen positivt på att det i planen synliggörs en del av de behov och utmaningar som har identifierats kopplat till den digitala utvecklingen (första stycket
sidan 6). Funktionsstödsförvaltningen önskar understryka att personer med funktionsnedsättning generellt sett har sämre förutsättningar och möjligheter att ta del av och nyttja digitala tjänster. Det är därför synnerligen angeläget att säkerställa att det finns alternativ till digitala tjänster, att de digitala tjänster som erbjuds är tillgängliga och användarvänliga samt att
det finns möjlighet att få hjälp att använda dessa.
Funktionsstödsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.
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