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1. Problembeskrivning 

  

 Idrottshallar/gym har i många kommuner inte varit ett prioriterat tillsynsområde. Men de 

 besöks 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. Exempel på områden som berörs är 

 ventilation, städning och hygienutrymmen. 

 

2. Projektmål 

 

 Det övergripande målet är att anläggningarna ska skötas på ett sätt så att olägenhet för 

  människors hälsa inte uppstår. Projektet syftar till att underlätta en effektiv tillsyn inom området. 

  Ett annat mål är att tillsynen ska ge de ansvariga information om egenkontroll för idrottshallar/gym, 

 gällande riktvärden och vilka risker för människors hälsa som kan finnas om egenkontroll inte  

 utförs. Checklista för tillsyn av egenkontroll av idrottshallar/gym tas fram av projektarbetsgruppen.  

 En sammanfattning av gällande regelverk samt eventuella riktvärden inom området bör också tas 

 fram. 

 

 Följande sakområden ska behandlas i projektmaterialet: 

  
1) Egenkontroll 

2) Underhåll av duschar och övriga lokaler  

3) Städning 

4) Kontaktsmitta/smittskydd 

5) Ventilation 

6) Energi 

7) Legionella 

8) Kemikalier 

9) Akustik 

 

             Respektive sakområden ska behandla: 

 

                                    – Checklista för sakområdet 

                                    – Bedömningsgrunder för sakområdet i checklistan 

                                    – Information till VU för sakområdet i checklistan 

 

 

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
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P1 Utarbeta gemensamma checklistor och 

handläggningsrutiner 

2014-10-15 

P2 Utarbeta information till 

verksamhetsutövare 

2014-10-15 

P3 Arrangera seminarie för kommunernas 

miljökontor 

2014-10-15 

P4 Utgöra regionalt stöd till 

Folkhälsomyndighetens nationella 

projekt Inomhusmiljön i skolor 

Augusti 2014 – april 2015 

 

 

3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

 

Positiva effekter av ett projekt uppnås först en tid efter att projektet är avslutat och överlämnat till 

målgrupper och intressenter. Projektet genomförs dels för att öka kunskapen hos 

tillsynsmyndigheterna och ge dem redskap för att långsiktigt bedriva en effektiv och likartad tillsyn, 

dels för att öka kunskapen hos verksamhetsutövarna och därigenom underlätta lagefterlevnad. 

 

  

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 

L1 Förenklad, och tydligare 

hantering av ärende 

P1, P2, P3 Efter projektslut 

L2 Lättare för 

verksamhetsutövare att 

följa lagstiftningen 

P2 Efter projektslut 

 

 

4. Målgrupp och övriga intressenter 

 

Projektet genomförs för att underlätta tillsynen hos tillsynsmyndigheterna samt att underlätta 

regelefterlevnaden för verksamhetsutövare (VU) dvs ansvariga för driften av idrottshallar. 

 

5.  Avgränsningar 

  

Gym innefattas inte i projektet initialt. Vi kan under senare delen av 2015 erbjuda kommunerna att 

delta i en tillsynskampanj som har inriktningen mot små, ej kommunala anläggningar, såsom karate, 

brottning, boxning, ridning m.fl.  

 

6. Projektorganisation 

  

 Hedda Areskough, Malmö stad 

 Jenny Hjelmgren, Helsingborgs kommun 

 Katia Lilja, Staffanstorp kommun 

 Jessica Malm, Söderåsens miljöförbund 

 Anja Olsson, Kristianstads kommun 

 Elin Ulander, Lunds kommun, ordförande i gruppen 

 Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 

 Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne/Miljösamverkan Skåne 

   

7. Tidplan 

 

Projektet startar den 14 januari 2014 och avslutas i samband med slutseminariet den 15 oktober 

2014. Därefter utgör projektgruppen regionalt stöd till Folkhälsomyndighetens nationella projekt 



 

 

Inomhusmiljön i skolor (augusti 2014 – april 2015). Ev. tillsynskampanj senare delen av 2015 som 

har inriktningen mot små, ej kommunala  anläggningar, såsom karate, brottning, boxning, ridning 

m.fl.    

 

– Startmöte den 14 januari 2014: Uppstart och planering 

– Projektmöte den 5 februari 2014  

– Projektmöte den 22 april 2014 

– Projektmöte den 3 juni 2014 

– Maj – september 2014: färdigställande av projektmaterial, inklusive 

          – kommunicera förslag på projektmaterial Folkhälsomyndigheten 

          – få projektmaterialet granskat av Miljösamverkan Skånes projektledningsgrupp och  

             styrgrupp. 

– 15 oktober 2014: Presentera projektmaterialet på den Regionala Hälsoskyddsdagen 

– 15 oktober 2014 – april 2015: Utgöra regionalt stöd till Folkhälsomyndighetens nationella projekt          

   Inomhusmiljön i skolor. 

– senare delen av 2015: Ev. tillsynskampanj som har inriktningen mot små, ej kommunala 

anläggningar, såsom karate, brottning, boxning, ridning m.fl.    

 

8. Resursramar 

 

a. Personalresurser 

Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 1-2 veckors 

arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen sker 

inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till och från arbetsgruppsmöten 

och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 

b. Övriga kostnader 

Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 

deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i aktiviteten utgår 

Ingen deltagaravgift. Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella 

kostnader som kan uppstå inom respektive projekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 

c. Tidredovisning 

Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten och 

annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till projektledningen. Om 

den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör projektledningen snarast 

informeras om detta. 

 

9. Samordning 

 

• Samverkan ska ske med Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra 

    Götaland  projektet Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga 

boende.  

    Samverkan; Utbyte av projektmaterial och erfarenheter under projektperioderna.  

  

• Folkhälsomyndigheten bedriver under perioden augusti 2014 – april 2015 det nationella 

projektet Inomhusmiljön i skolor. Fokusområden kommer att vara ventilation och städning. 

Eftersom Folkhälsomyndighetens projekt endast berör områdena städning och ventilation 

och vårt projekt inte kommer att omfatta någon tillsynskampanj under 

Folkhälsomyndighetens tillsynsperiod bedömer arbetsgruppen att det inte föreligger någon 

risk för krock mellan projekten. 

Samverkan; Kommunicera förslag på projektmaterial Folkhälsomyndigheten. Utgöra 

      regionalt stöd till Folkhälsomyndighetens nationella projekt Inomhusmiljön i skolor. 

 

• Energikontoret Skåne bedriver energiprojekt med bäring mot idrotthallar som har 

genomförts/pågår. Dessa är; 



 

 

• Klimatsmart idrott, 2012 -2013. Rådgivning till idrottsföreningar om 

energieffektivisering. Vände sig inte till kommunala anläggningar. 

• Uthållig idrott, pågår. Nationellt projekt som drivs av Energimyndigheten.  

Tillsynsprojekt omfattar ej kommunala anläggningar. 

• Energikontoret funderar på att starta ett energiprojekt som riktar sig mot kommunala 

idrottsanläggningar. Något beslut är inte fattat. 

        Samverkan; 

a. Vårt förslag till checklisa till Energikontoret Skåne för synpunkter. 

b. I vårt projektmaterial informerar vi om möjligheten att söka energi- och  

 miljöbidrag hos Riksidrottsförbundet. 

 

10. Kommunikation 

 

▪ Intern kommunikation  

Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 

riktlinjer eller rekommendationer ska underställas projektledningsgruppen och styrgruppen 

för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 

ska tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att 

text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 

(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda 

granskning och godkännande. Projektledningens representanter i arbetsgruppen 

svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgruppen och 

styrgruppen. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till 

projektledningsgruppen och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före 

publicering underställas projektledningsgruppen och styrgruppen för granskning och 

godkännande i de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med riktlinjer eller 

rekommendationer. 

 

▪ Extern kommunikation  

Projektmaterialet presenteras för tillsynsmyndigheterna på den Regionala hälsoskyddsdagen 

den 15 oktober 2014. Till VU presenteras materialet av respektive tillsynsmyndighet på 

lämpligt sätt, t.ex. via hemsida och vid tillsyn. 

 
11. Plan för utvärdering av effektmål 

 

Projektets långsiktiga effekter kan lämpligen utvärderas något år efter det att projektet avslutas 

genom utvärderingsfrågor till kommuner och VU.  

 

12. Överlämnande och avslut 

  
 Projektet överlämnas till Miljösamverkan Skånes projektledningsgrupp och styrgrupp. 

 


