
Dagens program 

• Miljöförvaltningens kontroll på 
massagesalonger  

• Att utforma en massagesalong:  
konkreta tips utifrån miljökrav  

Miljöförvaltningen – Malmö stad 



Miljöförvaltningens kontroll av massagesalonger 

 Tillsyn utifrån miljöbalken (Sveriges 
miljölagstiftning) för att minska hälsorisker och 
motverka att människor blir sjuka. 

 Kontroll av både lokalens utformning, inredning 
och verksamhetens städ- och hygienrutiner 

 Inspektionsbesöken är ofta oanmälda för att vi 
ska få en bild av verkligheten  

 Tillsynsavgift 
Miljöförvaltningen tar ut avgift för tillsynen och 
för handläggning. Genom att vara medveten och 
följa lagarna kan du alltså slippa höga kostnader 

 

 

 

 

 



Socialstyrelsens allmänna råd = Checklista 

• Anpassad för verksamheten 

• Avskild från privata utrymmen och boende  

• Material som underlättar städning och 
rengöring 

• Tillräcklig ventilation 

• Tvättställ för handtvätt 

• Städutrymme 

• Toaletter 

 

 

 

Hur ska en lokal utformas?  



Lämplig lokal anpassad för verksamheten  

Checklista 
 
 Tillräckligt stor och ha en bra planlösning 

som möjliggör tydlig avgränsning  
 

 Ej boende i samma utrymmen som sin 
verksamhetslokal 
  

 Avskilt personalutrymme för lunch och 
ombyte till arbetskläder  
 

 Plats för separat städutrymme  



Vanliga problem 
 
• För små lokaler  

 
• Källarlokaler utan dagsljus och ventilation 
 
• Privata utrymmen i entré och ej avskilda  



Exempel på lämplig entré 

 Öppen dörr utan heltäckande 
gardiner 

 Plats för kunden att hänga av sig 

 Inga privata tillhörigheter  
 
 

 



Checklista 

 Golv och väggar av material som är lätta 
att rengöra och torka av  

 Ta bort heltäckningsmattor 

 Undvik för mycket mattor och textilier, 
exempelvis tunga gardiner  

 Undvik för mycket dekorationer  

Material som underlättar städning och rengöring  



Vanliga problem 

 Heltäckningsmattor 

 Heltäckande gardiner 

 Mycket dekorationer och öppen 
förvaring av exempelvis mat och 
andra privata tillhörigheter 
 

Material som underlättar städning och rengöring  



Anpassad ventilation  

Checklista 

 Kravet på ventilation är 7 l/s per person 
som förväntas vistas i lokalen 
2 behandlingsplatser kräver 7x4 = 28 l/s  

 Ventilationen är fastighetsägarens ansvar. 
Kontrollera därför med fastighetsägaren 
om ventilationen är tillräcklig för en 
massageverksamhet   



Anpassad ventilation  

Vanliga problem 

 Avsaknad av ventilation eller för lite 
ventilation. Ventilationen är inte anpassad 
för massageverksamhet.  

 Fler personer i lokalen än vad ventilationen 
är anpassad för 

 Egna uppsatta väggar kan försämra 
ventilationen 

 



Tvättställ för handtvätt  

Checklista 

 Handtvätt i nära anslutning till 
behandlingsplatsen  

 Enbart för personalens handhygien 
före och efter behandling 

 Vara försett med flytande tvål, 
handdesinfektion och 
engångshanddukar  

• Toalett eller kök räknas inte i detta 
sammanhang 

 

 



Tvättställ för handtvätt 

Vanliga problem 

 Finns oftast bara ett tvättställ i lokalen 

 Vanligtvis används toalett eller köksvask 
men inga av dessa räknas som lämpliga 
för detta ändamål  

 



Städutrymme 

Checklista 

 Separat städutrymme, där all 
städutrustning samlas.  

 Utslagsvask  

 Hyllor för förvaring och krokar så att 
blöta moppar kan hängas upp och 
snabbt torka 



Städutrymme 

Vanliga problem 

 Separat städutrymme 
saknas  

 Städutrustning förvaras på 
olika ställen och öppet i 
lokalen 

 Utslagsvask saknas  

 



Toaletter  

Checklista 

 Tillräckligt antal toaletter för 
verksamheten  

 I små verksamheter tillräckligt med en 
toalett. Extra viktigt att hålla den städad 
och fräsch  

 Ska vara utrustad med flytande tvål, 
handdesinfektion och 
engångshanddukar/servetter.  

 



Toaletter 

Vanliga problem 

 Engångshanddukar saknas 

 Mattor på golvet 

 Fuktskada  



 Städning och hygien alltid viktigt för att 
undvika smitta, men extra viktigt i en 
pandemi!  

 Håll dig uppdaterad och följ aktuella 
rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 

 Socialstyrelsen har särskild information 
riktad till de som bedriver verksamheter 
som massagesalonger 

 

 

Covid-19  



Tack för visat intresse! 

  Frågor? 


