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Miljö- och bygglovsnämnden

Redovisning av 2017 års tillsyn av idrottsanläggningar
Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsenheten har genomfört tillsyn av 26 idrottsanläggningar under
våren 2017. Vi planerar att göra en fortsättning nästa år då andra hälften av alla idrottsanläggningar i kommunen ska tillsynas. Sedan planeras anläggningarna återkommande tillsynas med fem års mellanrum, men även då uppdelat på två år, och
hälften vid varje tillfälle.
Anläggningar som omfattades den här gången var elva idrottslokaler i skolor, fem
sporthallar och tio gym eller liknande anläggningar.
Syftet med tillsynen var att kontrollera att idrottsanläggningarna hade bra luftkvalitet,
att de var välstädade och hade en bra hygienisk standard, för att förhindra olägenhet
för människors hälsa för de som besöker anläggningarna. Tillsynen gjordes genom
att inspektera idrottsanläggningarna och genom att följa upp deras rutiner för ventilation, städning och hygien.
Utgångspunkt har varit miljöbalkens hänsynsregler, regler om egenkontroll och
Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi har även tagit del av material från Smittskydd Stockholm samt liknande projekt i Västra Götalands län och Region Skåne.
Upplägget var liknande som vid närmiljögruppens andra tillsynsprojekt av offentliga
lokaler. Inspektionerna bokades, och checklistan med frågor skickades ut i förväg
tillsammans med informationsmaterial om egenkontroll och vid den här tillsynen
även information om ventilation, städning och hygien. Efter inspektionen skickades
en inspektionsrapport ut till idrottsanläggningen och en kopia till fastighetsägaren.
Resultat
15 av de 26 idrottsanläggningarna saknade rutiner för rengöring av redskap, mattor
och liknande, vilket även innebar flest anmärkningar vid den här tillsynen. Nio saknade eller hade bristfälliga rutiner för storstädning av t ex höga ytor och armaturer.
Synlig smuts och damm eller sliten inredning som försvårar städning förekom i sju
av elva idrottssalar på skolor. På skolorna förekom det även synlig smuts eller damm
i nio omklädningsrum eller duschrum samt i åtta av städutrymmena.
Tio av de 26 besökta verksamheterna hade en eller flera brister kopplat till ventilationen. Till brister på ventilationen räknades dålig luftkvalitet i lokalerna, och/eller att
det saknades ventilationsprotokoll eller att det var oklart om ventilationen var i gång
hela den tidsperiod som idrottsanläggningen var öppen.
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Slutsats
Det här är den första tillsynen av idrottsanläggningar som görs i Järfälla i den här
omfattningen. En tillsyn i mindre omfattning och med färre anläggningar gjordes
2006. Intrycket var att det vid den här tillsynen, jämfört med annan tillsyn, var vanligare att verksamheterna inte kände till sitt egenkontrollansvar, t ex för ventilationen.
Även om de som driver idrottsanläggningarna inte utför eller beställer mätningar
behöver de ha kunskap om resultatet av mätningarna och när ventilationen är igång
för att försäkra sig om att det är bra luftkvalitet i lokalerna.
Bristfälliga städrutiner var det framförallt för rengöring av redskap och mattor, där
nästan 2/3 saknade rutiner. Att regelbundet rengöra redskap mm som används av
många personer är en viktig rutin för att undvika att smitta sprids, från t ex sår.
Alla hade skriftliga rutiner för den dagliga eller ofta förekommande städningen av t
ex golv och toaletter, och de flesta idrottsanläggningar hade välstädade lokaler. Undantaget var skolornas idrottslokaler, som stod för majoriteten av de anläggningar
där det fanns synlig smuts och damm. Vår upplevelse är att det beror på att städarna
har för lite tid. Skriftliga städrutiner finns, men den upphandlade tiden att genomföra
städningen räcker inte. Den beskrivningen har vi även fått från någon skola. Det kan
även bero på att övriga verksamheter, såsom gym, är vinstdrivande och är mer direkt
beroende av att kunderna tycker att det är fräscha lokaler och att kunderna kommer
tillbaka.
Tillsynen har inneburit att miljö- och hälsoskyddsenheten har fått större kunskap om
de olika idrottsanläggningarnas rutiner. Vår förhoppning är även att tillsynen medfört
ökad kunskapen om miljöbalkens regler om egenkontroll och ökad kunskap om
smittskydd hos idrottsanläggningarna.

