
Rapport Hörslingor

Niklas Wolff – Utredare – 023-82558, niklas.wolff@falun.se

Annica Ovesson - Tillgänglighetssamordnare

Sture Högosta

2022-05-02 Sid 1

mailto:niklas.wolff@falun.se


Läget nu

• Kommunstyrelsen har beviljat bidrag för upprustning 

av befintliga slingor. 600 Tkr för kompletteringar av 

kända befintliga anläggningar. 

• Genomgång klar med KoF (biblioteket), BoU, 

Omvårdnad – som har flertalet av de genomgångna 

systemen.

• Möteslokalerna Sundborn och Fisktorget i stadshuset 

utrustas genom ATEA. (Barnsjukdomar) 

• Ytterligare test av en lokal för 

”kompletteringsalternativ” av ATEA. Möjlighet 

utbyggnad av redan beställda konferensutrustningar.

• Kontaktcenter bör utrustas med portabel 

utlåningsslinga till interna verksamheter.
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Under 2022
• Kontroll, prioritering och upprustning av befintliga 

anläggningar.
• OMV – planering och prioritering sker nu – start 

genomförande hösten 2022

• BoU – planering och start genomförande våren 

2022

• Biblioteket genomför en uppfräschning av lokaler 

under 2022 – tas med i planerna. 

• Genomgång av tillgänglighet hörsel i 

verksamheter
➢Uppstart / kontroll av rutiner kring tillgänglighet

➢Kontroll vilka verksamheter som behöver tekniska 

lösningar

➢Gemensamma lösningar mellan 

förvaltningar/verksamheter
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Prioriterade platser 2022
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Prioritering befintliga anläggningar för uppdatering.

Plats BOU status Prio - to do

Grycksboskolan Aula Slinga, Förstärkare finns Komplettera med mikrofon

Lugnetgymnasie Aula Slinga finns, Kontroll förstärkare, mikrofon 

Slättaskolan samlaren Nyinstallation 

Västra skolan Ej kontrollerad Sture kontroll

Enviken Slinga i idrottshall Igångsätt - kontroll förstärkare

Svärdsjö Finns ej Igångsätt

Vika Finns ej Igångsätt

Hosjö Finns ej Igångsätt

Aspeboda Finns ej Igångsätt

Plats OMV

Herrhagsgården x 7 Fungerar, men under ombyggnad Ta med i renoveringsprojekt

Hälsingebacken Fungerar Osäkerhet hos personal, instruktion

Källekården x 7 Slingor finns Förstärkare, ingångsätt

Lustigknopp x 6 Föråldrad i samlingsal Komplettera samlingssal, portabla

Lustigknopp dagverksamhetFungerar

Lyssfallet x 3 Föråldrad, Byte terapi och samlingssal, TV portabel

Källegården x 2 Inkoppling matsal / TV

Kårebacken Sture kontroll verksamhet

Hosjögården Svag förstärkare Sture kontroll 

Gruvrisgården Kontroll verksamhetens behov

Örjesbogården x 3 Saknar förstärkare



Åtgärdade / fungerande slingor

• G:a stadshotellet 

• Biblioteket – portabelt

• Kulturhuset 10-14

• Stora scenen, falurummet, teatersalen, musikrum, bildsal, slöjdsal

• Mobil slinga

• Rådhuset – sessionssalen

• Britsarvsgården

• Herrhagsgården

• Hälsingebacken

• Risholnsgården

• Kårebacken

• Bjursåsgården

• Sandtäktsgården

• Skoghem

• Slottet

• Britsarvsskolan AULA

• Kristinegymnasiet AULA

• Ett antal klassrum / rum i skolmiljö i samarbete med Region dalarna
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