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Återrapportering av uppdrag nr 34 i Budget 2020 - Kommunstyrelsen 
får uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden utreda och 
komma med förslag på åtgärder för att öka integriteten i dusch- och 
hygienutrymmen i kommunens idrottshallar. Utredningen ska även 
innehålla ekonomiska konsekvenser utifrån föreslagna åtgärder. 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Godkänna återrapportering av föreslagna åtgärder för att öka integriteten i dusch- och 
hygienutrymmen i kommunens idrottshallar i enlighet med tjänsteutlåtande daterat  
2022-06-01. 

2. Överlämna återrapporteringen till Kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i budget 2020 plan 2021-2022 givit Kommunstyrelsen i samråd med 
Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och komma med förslag på åtgärder för att öka 
integriteten i dusch- och hygienutrymmen i kommunens idrottshallar.  
 
Representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har okulärt 
utfört besiktningar i dessa utrymmen i samtliga av kommunens inhyrda idrottshallar. Vid 
besiktningarna kontrollmättes även avstånd för att tillgänglighetskrav ska uppfyllas. I samråd med 
Armada har en sammanställning över möjliga åtgärder tagits fram samt att en uppskattad 
kostnadsberäkning på dessa åtgärder gjorts. 
 
Förvaltningens slutsatser  
Vid de okulära besiktningarna framkom det att då hygienutrymmen är begränsade till storlek är även 
möjligheterna till åtgärder, så som avskiljningsväggar, begränsade av utrymme för att kunna 
tillgodose tillgänglighetsregler. Under 2010 utförde Armada åtgärder för lätt avhjälpta hinder för 
tillänglighetsanpassningar på kommunens förhyrda objekt, bland annat idrottshallar. Förutom 
tillgänglighetsregler begränsas även möjliga åtgärder av brandutrymningskrav. Detta gör att det inte 
är möjligt att vidta åtgärder på alla objekt utan att göra större byggnadstekniska ingrepp så som t.ex. 
tillbyggnader av omklädningsrum. De föreslagna åtgärderna enl. bilaga 1 avser åtgärder som inte 
innebär stora byggnadstekniska ändringar. 
I framtida byggprojekt som innefattar den här typen av miljöer bör särskild hänsyn tas till 
integritetsaspekten och lokalerna bör utformas därefter förutsatt att brandutrymnings- och 
tillgänglighetskrav uppfylls. 
 
 



 
 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  servicecenter@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 
Sida 2 av 2 

 
Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur – och fritidsnämnden behandlade ärendet 2022-06-02. 
 
 

Bilagor 
1. Åtgärder i hygienutrymmen, 2022-05-01. 
 

 

 

Kent Gullberg  Jessica Aoun 
Samhällsbyggnadschef  Lokalförsörjningschef 
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