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Sammanfattning

Miljösamverkan Skåne har under 2014 – 2015 genomfört ett projekt om tillsyn av 
idrottsanläggningar. Projektet har framför allt genomförts med syfte att ge barn och 
ungdomar som besöker idrottsanläggningar en hälsosam  miljö att vistas i. Målen har 
även varit att underlätta en effektiv tillsyn samt att genom information riktad till aktuella 
verksamheter höja verksamhetsutövarnas kompetens. 18 miljöförvaltningar eller miljöförbund 
deltog i projektet och sammanlagt genomfördes 99 tillsynsbesök.

God hygien är grunden för att minska risken att sprida smitta. I idrottsanläggningar där 
många människor samlas är risken för smittspridning förhållandevis stor och i en varm 
och fuktig miljö får mikroorganismer goda förutsättningar att växa till. Inspektörernas 
sammantagna bedömning är att rutinerna för att undvika smittspridning endast är delvis 
tillräckliga eller inte  tillräckliga på en betydande del av de inspekterade anläggningarna. 
Ett problem som inspektörerna kom i kontakt med är ansvarsförhållandena i 
idrottsanläggningarna. Det är som tillsynsmyndighet viktigt att klargöra att det är 
verksamhetsutövarnas ansvar att ha en fungerande ansvarsfördelning och att kunna redovisa 
för tillsynsmyndigheten hur den ser ut för just den specifika idrottsanläggningen.

Mot bakgrund av de brister som har upptäckts i det här projektet kan slutsatsen dras att 
det finns ett behov av kontinuerlig tillsyn av idrottsanläggningar och det bör finnas skäl för 
kommunerna att prioritera den här tillsynen.

Rapporten i sin helhet och de separata bilagorna kan laddas ner från Miljösamverkan Skånes 
hemsida www.miljosamverkanskane.se

Inledning och syfte

Idrottsanläggningar har i många kommuner inte varit ett prioriterat tillsynsområde. 
Anläggningarna besöks och nyttjas av många barn och ungdomar som är en känslig grupp 
och som i vissa fall inte har kunskap eller möjlighet att välja bort dåliga lokaler. Därför har 
Miljösamverkan Skåne valt att driva det här projektet med inriktning mot idrottsanläggningar 
som framför allt barn och ungdomar besöker, till exempel skolors idrottshallar och lokaler 
tillhörande mindre idrottsföreningar. 

I projektgruppen ingick:
Jessica Malm, Söderåsens miljöförbund/Staffanstorps kommun
Katia Lilja, Staffanstorps kommun
Anja Olsson, Kristianstads kommun
Jenny Hjelmgren, Helsingborgs stad
Hedda Areskough, Malmö stad
Elin Ulander, Lunds kommun/Miljösamverkan Skåne.

De övergripande målen med projektet har varit 
• att ge barnen en hälsosam miljö
• att underlätta för en effektiv tillsyn av idrottsanläggningarna 
• att genom information riktad till aktuella verksamheter höja verksamhetsutövarnas 

kompetens.
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Idrottsanläggningarna nyttjas ofta av många olika verksamhetsutövare. En skolidrottshall 
används exempelvis av skolan dagtid under vardagar och av olika föreningar kvällstid och på 
helger. Det här kan göra ansvarsförhållandet svårt att klargöra. Vem är till exempel ansvarig 
för städning under helger? Inom projektet har vi därför valt att belysa problemet med 
ansvarsförhållanden kring idrottsanläggningar.

God hygien är grunden för att minska risken att sprida smitta. I idrottsanläggningar där 
många människor samlas är risken för smittspridning förhållandevis stor och i en varm och 
fuktig miljö får mikroorganismer goda förutsättningar att växa till. Bar hud innebär också en 
ökad risk för smitta genom hud- mot hudkontakt samt spridning från hud till objekt som till 
exempel mattor och redskap. Fokus i det här projektet har därför, förutom problemen med 
ansvarsförhållanden, även lagts på riskerna att utsättas för kontaktsmitta.

Metod

Projektet har genomförts under 2014-2015. I början av projektperioden deltog gruppen vid 
ett seminarium om idrottsanläggningar, arrangerat av Miljösamverkan Västra Götaland. 
Projektgruppen har därefter arbetat fram ett material bestående av fyra delar. 

1. Handläggarstöd: ”Tillsyn av idrottsanläggningar – Handläggarstöd”

Handläggarstödet har delats upp i följande tillsynsområden:
- Egenkontroll
- Utformning och underhåll av lokaler
- Städning och kemikalier
- God hygien och kontaktsmitta
- Legionella
- Ventilation
- Höga ljudnivåer
- Energi
- Produktval

För varje område framgår vilken lagstiftning och vägledning, författningar, allmänna 
råd och liknande som kan användas vid tillsynen. Det finns även en informationstext 
till varje tillsynsområde. Områdena energi och produktval har varit med som valbara 
fördjupningsområden. Handledningen granskades av Folkhälsomyndigheten och de 
synpunkter som gavs har beaktats i framtagandet.

2. Checklista: ”Checklista idrottsanläggningar”

Checklistan är uppdelad i samma tillsynsområden som handläggarstödet. 
Den är relativt övergripande och är tänkt att användas som en bas vid tillsynen med möjlighet 
att lägga till, ändra eller ta bort frågor om så önskas. Ett antal av frågorna är rödmarkerade, 
det är de frågor som skulle rapporteras in till projektgruppen efter att tillsynsperioden 
i projektet var avslutad. Inom områdena Energi och Produktval har inga frågor varit 
rödmarkerade då de har varit valbara fördjupningsområden.

3. Informationsbroschyr: ”Idrottslokaler, Information om inomhusmiljö och hygien – till dig 
som driver verksamheten”
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Informationsmaterialet förklarar kortfattat de risker för människors hälsa som finns med 
idrottsanläggningar, vad man som verksamhetsutövare ansvarar för och vad man kan göra 
för att förebygga riskerna. Materialet har tagits fram för att höja verksamhetsutövarnas 
kompetens.  Broschyren kan skickas till verksamhetsutövaren innan inspektionen eller lämnas 
vid inspektionstillfället.

4. Exceldokument för rapportering och sammanställning till projektgruppen.

Tillsynsperioden har löpt från september – november 2015. Projektet presenterades i oktober 
2015 för inspektörer vid en Hälsoskyddsdag i Skåne. 

De deltagande kommunerna och miljöförbunden har sammanställt resultatet från tillsynen i 
ett Exceldokumentet. Projektgruppen har sedan samlat in och analyserat resultaten.

Resultat

18 miljöförvaltningar eller miljöförbund deltog i projektet och sammanlagt genomfördes 99 
tillsynsbesök. Resultatet nedan rapporterades in till projektgruppen (det vill säga de frågor 
som var rödmarkerade i checklistan).
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Ja Nej Delvis Ej aktuellt Antal svar

1.3 Finns det en dokumenterad ansvarsfördelning? 41 34 24 99

2.5 Är ytskikt hela och väl underhållna? 67 12 20 99

3.3 Ingår rengöring av redskap och utrustning i städrutinerna? 25 49 23 97

3.4 Anpassas städningen till belastningen på lokalerna? 44 20 35 99

4.1 Finns flytande tvål och engångshanddukar vid handtvättställ? 87 4 8 99

4.2 Ges information till barn/elever/vuxna om personlig hygien och 
smittspridning?

29 52 18 99

4.4 Är rutinerna för att undvika smittspridning tillräckliga? (inspek-
törens bedömning)

21 27 50 98

6.2 Är ventilationen anpassad till belastningen på lokalen? 64 9 26 99

7.2 Säkerställer verksamheten att ljudnivån (musik) inte överstiger 
rekommendationerna?

30 39 16 13 98



Diskussion

Projektet har medfört att tillsyn har bedrivits på 99 idrottsanläggningar som kanske annars 
inte hade blivit besökta. Detta är mycket positivt! Att checklista, handläggarstöd och 
informationsblad till verksamhetsutövare har tagits fram av projektgruppen har uppskattats 
av många inspektörer. Det medför en effektivisering att handläggarna slipper producera 
materialet själva. 

Det har kommit in synpunkter från kommunerna till projektgruppen om att checklistan 
har varit för allmänt hållen. Projektgruppen valde medvetet att ta fram ett grundläggande 
material. Tanken var att inspektörerna skulle kunna välja de frågeställningar som ansågs 
relevanta och vid behov komplettera och anpassa med egna specifika frågor. 

Ett problem som inspektörerna kom i kontakt med, och som diskuterades redan från början 
i projektgruppen, är problem med ansvarsförhållanden kring verksamheterna. När det gäller 
de kommunala anläggningarna kan strukturen variera mycket mellan kommunerna. Ofta 
är det en aktör som äger fastigheten, en som ansvarar för verksamhet dagtid (till exempel 
en skola) samt ett antal klubbar och föreningar som nyttjar lokalerna kvällstid och på 
helger. Det kan dessutom vara en tredje aktör (till exempel Kultur- och fritidsförvaltning 
eller motsvarande) som hyr ut lokalerna. Det finns naturligtvis ingen given mall för hur 
ansvarsförhållandena ska eller bör se ut . Det är som tillsynsmyndighet viktigt att klargöra att 
det är verksamhetsutövarnas ansvar att ha en fungerande ansvarsfördelning och att kunna 
redovisa för tillsynsmyndigheten hur den ser ut för just den specifika idrottsanläggningen. 
Förhoppningsvis har den tillsyn som nu har bedrivits inom projektet fått verksamhetsutövarna 
att första vikten av en tydlig ansvarsfördelning.

7



Beträffande fråga 1.3 Finns det en dokumenterad ansvarsfördelning, har projektgruppen i 
efterhand diskuterat om både frågan och svarsalternativen skulle ha formulerats annorlunda. 
Frågeställningen Finns det en tydlig ansvarsfördelning, hade förmodligen varit bättre 
eftersom inte alla verksamheter lyder under anmälningsplikt och därmed inte heller  har 
dokumentationskrav. Även svarsalternativen kunde möjligen ha formulerats på ett bättre sätt. 
Tolkningen av svaren ”ja” kontra ”delvis” kan skilja sig åt mycket. 

Något som projektgruppen överraskades över var att det var bättre underhåll i lokalerna än 
förväntat. Anmärkningsvärt var dock att det för hälften av anläggningarna saknades rutiner 
för att rengöra utrustning och redskap som används för idrott. Detta skulle kunna bero på 
kunskapsbrist, vilket är oroväckande, eftersom bristande rengöring kan medför en smittorisk. 
I över hälften av lokalerna var städningen inte anpassad till den eller de verksamheter 
som bedrivs. Exempelvis utförs i vissa kommuner ingen städning av idrottslokaler under 
helger. Om verksamhet bedrivs under den här tiden bör även städning ske. Inspektörernas 
sammantagna bedömning är att rutinerna för att undvika smittspridning endast är delvis 
tillräckliga eller inte tillräckliga på en betydande del av de inspekterade anläggningarna. 

Över hälften av anläggningarna har inte kontroll på ljudnivån på den musik som spelas, 
vilket också tyder på kunskapsbrist hos verksamhetsutövarna. Det finns forskning om barns 
hörsel som visar att barn är extra känsliga för höga ljud. Barn har normalt inte heller lika stor 
kunskap som vuxna om hur buller påverkar dem. De har därför inte samma förutsättningar 
att skydda sig och betraktas därför som en särskild riskgrupp vad gäller hörselskador1. 

I detta projekt har fokus legat på idrottsanläggningar för barn och ungdomar. Materialet är 
även tillämpbart på gym dit huvudsakligen vuxna går, det finns troligen ett behov av tillsyn 
även på dessa verksamheter. Vi tror dock att gymmen i större utsträckning är självreglerande, 
eftersom de vänder sig till vuxna som betalar för att vistas där. Därmed ställs större krav på 
verksamhetsutövaren direkt från de som nyttjar anläggningarna. 

Mot bakgrund av de brister som har upptäckts i det här projektet kan slutsatsen dras att 
det finns ett behov av kontinuerlig tillsyn av idrottsanläggningar och det bör finnas skäl för 
kommunerna att prioritera den här tillsynen.

1  http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/
inomhusmiljo/buller/hoga-ljudnivaer/
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Bilagor

Tillsyn av idrottsanläggningar – handläggarstöd
Informationsbroschyr: ”Idrottslokaler,” Information om inomhusmiljö och hygien – till dig 
som driver verksamheten”
Checklista för idrottsanläggningar
Kommunvis sammanställning av redovisat resultat oktober 2015

Sändlista för rapporten 
 
Skåneidrotten  
kundtjanst@skaneidrotten.se

Fritidsförvaltningar i Skåne 
Kommunförbundet Skånes sändlista till skolor
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Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på 
webbplatsen www.miljosamverkanskane.se. Där återfinns också denna rapport såväl 
som styrgruppens projektbeställning och projektbeskrivning som ligger till grund 
för arbetet. 

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, 
Kommunförbundet Skåne, Skånes kommuner och Arbets- och miljömedicin, Region 
Skåne. En huvuduppgift är att effektivisera och utveckla tillsynen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt kontrollen inom livsmedelsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13, Malmö 
Tel 010-224 10 00 vx 
Fax 010-224 11 00 
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Box 53 
221 00 Lund 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
Fax: 046-719930 
www.kfsk.se

Skånes kommuner

Arbets- och miljömedicin, Region Skåne


