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FÖRORD 
 

Rapporten Finns solarierna kvar? är mycket intressant läsning. Författarna har gjort ett 
gediget arbete för att kartlägga hur situationen ser ut idag efter flera års ansträngningar att 
informera både befolkningen och politikerna om riskerna med solariesolning. Det är sju år 
sedan Strålskyddsmyndigheten gick ut och föreslog att kommunerna skulle sluta med 
solarieverksamhet i folkhälsans tjänst. Fortfarande har flera kommuner solarieverksamhet 
kvar eller upplåter lokaler till sådan verksamhet. Särskilt förvånande är det naturligtvis att 
vissa kommuner själva driver solarieverksamhet. I de politiska arenorna är det mycket prat 
om hållbar samhällsutveckling, men i vissa kommuner är det kanske just det – mest prat. 

Från vetenskapligt håll är det inte lätt att få saklig information att nå befolkningen. Även 
när den är kristallklar – som att avråda från att driva solarier – kommer man inte alltid 
fram. Att undvika solarier är en viktig insats för folkhälsan. Möjligen väger kortsiktiga 
ekonomiska faktorer tyngre? I alla fall verkar vissa kommuner ta allt för lätt på sitt 
folkhälsoansvar. 

Tråkigt nog får delar av befolkningen så småningom betala priset med sin egen hälsa på 
grund av den underlåtenhet som visas. Kanske skulle man ha en mer intensifierad etisk 
debatt om det verkliga intresset för folkhälsan i vissa kommuner? 
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Finns solarierna kvar? 
SAMMANFATTNING 
Under våren och försommaren 2017 genomförde Regionalt cancercentrum väst en kartläggning 
av antalet solarier i kommunal regi i Västra Götaland och Halland. I sju av femtiofem kommuner 
(13 procent) bedrivs idag solarier i kommunal regi. I ytterligare nio kommuner (16 procent) hyr 
kommunala bostads- eller fastighetsbolag ut lokaler till solarieverksamhet. 1 september 2018 
träder en ny lag i kraft som innebär att det blir förbjudet att upplåta ett solarium till en minderårig 
person. Kommunerna som bedriver solarier uppger att de kommer kunna möta lagkravet. Bland 
de solarier som bedrivs av privata aktörer i kommunala lokaler är möjligheterna till ålderskontroll 
i vissa fall mer komplicerad. 2010 uppmanade Strålsäkerhetsmyndigheten Sveriges samtliga 
kommuner att överväga att sluta bedriva solarieverksamhet för att skydda befolkningen mot 
skadlig UV-exponering. Sju år senare är fortfarande 29 procent av kommunerna i Västra 
Götaland och Halland involverade i sådan verksamhet.  

 

HUDCANCER OCH SOLARIER- VAD VISAR 
FORSKNINGEN? 
Hudcancer är samlingsnamnet på en grupp cancersjukdomar där primärtumören oftast finns i 
huden. De vanligaste sorterna är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom, som är 
den allvarligaste typen av hudcancer. Hudcancer, exklusive malignt melanom, är den näst största 
cancerformen bland både män och kvinnor och är också den typ av cancer där förekomsten ökar 
mest i Sverige. Malignt melanom är den femte vanligaste cancerformen bland svenska kvinnor 
och den sjätte vanligaste bland svenska män (1). Den viktigaste miljöfaktorn som ökar risken för 
hudcancer är överexponering för UV-strålar från solen eller från artificiella källor, som solarier 
(2). Sedan 2009 klassar Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, IARC, solarier som 
”cancerogena för människor” efter att ha granskat evidensen på området. Det är den allvarligaste 
graderingen de utfärdar (3). Att börja sola solarium i unga år och ofta är associerat med särskilt 
förhöjda risker. Förutom en ökad hudcancerrisk har man funnit andra negativa 
hälsokonsekvenser med solariesolning, bland annat försämrat immunförsvar och ökad risk för 
starr (4-5). 
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Forskningsresultaten har lett till att många länder skärpt sin reglering av solarier. Bland annat har 
ett par länder förbjudit solarier helt medan andra har infört artonårsgräns och striktare regler för 
att starta solarieverksamhet (5). Från och med första september 2018 kommer en artonårsgräns 
införas i Sverige och det blir då förbjudet att upplåta ett solarium till en minderårig (6).  

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den statliga instans i Sverige som har ansvar för strålskydd. I 
deras uppdrag ingår att utfärda föreskrifter och agera stöd till kommunerna, som är de som har 
tillsynsansvar. Tillsynsansvaret innebär bland annat att den som vill starta ett solarium måste 
meddela kommunen detta och att kommunerna ska undersöka att solarierna uppnår SSM:s krav 
gällande utrustningens kvalitet och märkning (7). 2010 uppmanade myndigheten i ett brev alla 
landets kommuner att överväga att sluta erbjuda solariesolning till sina invånare, då deras 
ståndpunkt är att solariesolning innebär en ökad risk för hudcancer (8). Denna ståndpunkt delas 
av Regionala cancercentrum i samverkan, vilket beskrivs i dokumentet ”Handlingsplan för 
minskad UV-exponering” (9). Solariebruk ökar särskilt risken för den allvarligaste typen av 
hudcancer; malignt melanom. Att ta bort solarier från kommunernas verksamheter går i linje med 
den nationella cancerstrategins mål om att antalet hudcancerfall orsakade av UV-strålning ska 
minska till år 2000`s nivå till år 2020 (9).   

 

Syftet med den här rapporten är att kartlägga hur många solarier det finns i kommunal regi och i 
kommunalt ägda lokaler i Regionalt cancercentrum västs täckningsområde; Västra Götaland och 
Halland. Förhoppningen är att informationen i den här rapporten kan bidra till att samtalet om 
kommunernas roll i den här frågan återaktualiseras och diskuteras.  

 

HUR GICK KARTLÄGGNINGEN TILL? 
Regionalt cancercentrum västs geografiska täckningsområde utgörs av Västra Götaland och norra 
Halland. I denna kartläggning har dock samtliga kommuner i Halland inkluderats. I detta område 
finns 55 kommuner (49 st. i Västra Götaland och 6 st. i Halland). Varje kommun har, som ovan 
beskrivits, tillsynsansvar för de solarieverksamheter som bedrivs inom kommunens gränser enligt 
en förordning från SSM (7). Därför kontaktades kommunerna i syfte att ta reda på hur många 
solarier som fanns. Kommunernas storlek och organisatoriska uppbyggnad varierar, men som 
regel återfinns den tillsynsansavarige på kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Vissa mindre 
kommuner har valt att gå ihop och samarbeta kring frågor om miljö- och hälsoskydd.  

 

En rundringning pågick mellan 2017–04–27 och 2017–06–19. En kort semistrukturerad intervju 
hölls via telefon med den eller de som ansvarade för tillsynen i kommunen och följdes ofta upp 
via mejl. Frågorna rörde eventuell förekomst av solarier i kommunal regi eller i kommunägda 
lokaler och beskrivs i sin helhet i bilaga 1. Om det visade sig finnas ett solarium följdes detta 
sedan upp med ett samtal till den aktuella verksamheten för att få uppdaterad information om 
antalet bäddar, eventuell implementering av åldersgräns och långsiktig plan för verksamheten.  
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I den enda större staden i kartläggningen, Göteborg, kontaktades förutom miljöförvaltningen 
även personer på idrottsförvaltningen, de olika kommunalt ägda bostadsbolagen, 
fastighetsbolagen och simhallarna. De adresser som miljöförvaltningen utfört tillsyn vid 2016 
matchades mot de kommunala bostadsbolagens fastighetsbestånd. Miljöförvaltningen hade dock 
endast genomfört tillsyn vid uppskattningsvis hälften av alla solarier som fanns i staden 2016, och 
tidigare tillsynsprotokoll gick ej att få tillgång till.  

 

Det föreligger en risk att det finns solarieverksamheter i kommunerna som inte är registrerade 
eller att kommunernas information inte har varit uppdaterad, då inventering av solarierna inte 
görs särskilt ofta. Uppgifter om solarieverksamhet från kommunen har alltså kompletterats med 
uppgifter direkt från verksamheterna själva. Därmed lär risken för felaktig information primärt 
finnas där kommunerna uppgett att inga solarier finns, då sådana påståenden inte följts upp 
vidare. Om något, är resultaten i denna kartläggning en underskattning av antalet solarier. 

 

RESULTAT 
Förekomst av solarier 
Av de femtiofem kommuner som omfattas av kartläggningen återfanns solarier i verksamheter 
som helt eller delvis drivs av kommunerna i sju stycken (13 procent). Dessa kommuner är 
Falkenberg, Laholm, Mellerud, Sotenäs, Trollhättan, Töreboda och Åmål.  

 

På Folkhälsocentrum i Laholm finns flera solariebäddar. Enligt personal i verksamheten kommer 
de bäddarna få stå kvar och brukas så länge de fungerar för att sedan inte ersättas när de går 
sönder. Samma tankar finns på badhuset i Töreboda. På de kommunala badhusen i Falkenberg, 
Mellerud och Åmål finns inte några planer på att ta bort solarierna. Trollhättans kommun och 
Sotenäs kommun är båda delägare i friskvårdsanläggningar där det finns solarier och ingen av 
verksamheterna planerar att avveckla dessa. Tre andra kommuner (Ale, Herrljunga och 
Uddevalla) avvecklar sina solarieverksamheter under sommaren 2017. 

 

I nio andra kommuner (16 procent) förekommer solarieverksamhet i lokaler som kommunen 
äger och hyr ut till privata näringsidkare. Det rör sig ofta om badhus där ägandeformerna ändrats 
över tid, privata gym i anslutning till simhallar och i några fall vanliga affärslokaler som hyrs ut till 
solariesalonger. Sammantaget är alltså nästan en tredjedel av kommunerna i 
kartläggningen på något sätt involverade i solarieverksamhet.  
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Figur 1: Resultatet av kartläggningen. Bilden visar vilka kommuner som driver egna solarium, 
vilka kommuner som hyr ut lokaler till solarieverksamheter och vilka kommuner som gör 
varken eller.  

 

Vilka åldersgränser används? 
Alla kommunalt drivna solarieverksamheter som återfunnits i denna kartläggning kommer enligt 
egen utsago klara det kommande lagkravet, då verksamheterna är bemannade. Man måste alltså 
passera en reception eller dylikt för att få tillgång till solarierna. I dagsläget implementeras 
åldersgränser mellan 15–18 år, förutom i Falkenberg, där ingen åldersgräns används.  
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Bland de kommuner som hyr ut sina lokaler till privata näringsidkare som bedriver 
solarieverksamhet är möjligheterna till ålderskontroll mer varierade. I tre av kommunerna 
(Lerum, Tidaholm och Halmstad) är solarierna i de kommunägda lokalerna obemannade. I 
Vårgårda är solariet obemannat delar av öppettiden. Detta gäller även för en av verksamheterna i 
Göteborg. Åldersgränserna på de solarier som finns på gym är ofta ett resultat av åldersgränsen 
som är satt på hela gymmet, och ingen särskild åldersgräns för solariesolning implementeras. Den 
lägsta åldersgränsen som används på de aktuella gymmen är 11 år i målsmans sällskap. I bilaga 3 
ges en mer grundlig beskrivning av resultatet. 

 

Har kommunerna policys för uthyrning av sina lokaler? 
Efter att kartläggningen genomförts skickades en förfrågan ut till de kommuner som hyr ut 
lokaler till privata aktörer som bedriver solarieverksamhet gällande förekomsten av kommunal 
policy för uthyrning av kommersiella lokaler. Frågan gällde dels om en sådan policy finns och 
dels om policyn i sådana fall innefattar en bedömning av verksamhetens lämplighet och påverkan 
på folkhälsan. Hos Förvaltningsaktiebolaget Framtiden, moderbolag till de kommunala 
bostadsbolag i Göteborg där solarieverksamhet förekommer, finns en policy antagen. Där står att 
lokaluthyrningen ska ha fokus på att lokaluthyrningen leder till ett ekonomiskt och socialt 
långsiktigt hållbart utbud av verksamheter på koncernens handelsplatser (10).  

 

Essunga, Halmstad, Herrljunga, Skövde och Tidaholm har låtit meddela att de inte har någon 
policy för uthyrning av lokaler till näringsidkare. I Vårgårda har något sådant policydokument inte 
kunnat lokaliseras. Mölndal har inte heller implementerat någon policy med motiveringen att de 
hyr ut så få lokaler till externa verksamheter.  

 

Lerums kommun har inte heller någon policy för uthyrning av lokaler som innebär en bedömning 
av verksamhetens påverkan på människors hälsa. En representant från kommunen menar att 
kontrollen av solarierna via tillsynsansvaret fungerar bra och då solarierna är lagliga har inte 
kommunen sett någon anledning att begränsa verksamheterna. Även här menar man att frågan är 
så pass liten att det inte funnits ett behov av ett formellt policybeslut. En översikt över denna 
rundringning återfinns i bilaga 2.  
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Figur 2: Sammanfattning av resultatet. För en mer detaljerad beskrivning av resultatet, se 
bilaga 3.  
 

 

SLUTORD 
Sammantaget visar denna kartläggning att 29 procent av kommunerna i VGR och RH på något 
sätt är involverade i solarieverksamhet. Data kring användandegraden av de solarier som finns i 
kommunal regi insamlades inte, men många av miljöinspektörerna och medarbetarna på de olika 
kommunala anläggningarna uppgav spontant att solarierna i stor utsträckning står tomma och att 
intresset för solariesolning minskat. Många kommuner som idag inte har solarier berättade att de 
avvecklat solarieverksamheten bara på senare år. I vissa fall uppgav de att det berott på ett 
minskat intresse hos kommuninvånarna, andra berättade att mer formella beslut tagits i 
kommunen om att avveckla verksamheten då det ansågs olämpligt att erbjuda denna tjänst. Flera 
nämner att SSM:s rekommendation påverkat kommunens hållning. Detta skulle kunna tolkas 
som ett tecken på att riskerna med solariesolning och solning i allmänhet kommunicerats ut till 
befolkning och tjänstemän på ett effektivt sätt och kanske även att brunhetsidealet förändrats.  

 

Även om det är glädjande att solariernas popularitet verkar ha minskat är det ändå 
anmärkningsvärt och beklämmande att 13 procent av kommunerna i VGR och RH fortfarande 
bedriver sådan verksamhet och att tre av dessa kommuner dessutom upplåter solarierna till 
minderåriga. Få av dom verkar också planera att avveckla verksamheterna. En låg 
användandegrad ursäktar inte förekomsten.  

 

Det	finns	55	kommuner	 i	
VGR	och	RH.

16	kommuner	 (29%)		är		
involverade	i	

solarieverksamhet.

7	kommuner	 (13%)	driver	
egna	solarier.	Samtliga	

solarier	är	bemannade.	

Åldersgräns	15-18	år,	utom	
en	kommun	som	inte	har	

någon	åldersgräns.

9	kommuner	 (16%)	
upplåter	lokaler	till	

solarieverksamhet.	Det	

varierar	om	solarierna	är	
bemannade.	 Åldersgräns	

mellan	11-18	år.

39		kommuner	 (71%)	är	
inte	involverade	i	

solarieverksamhet.
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De kommuner som driver egna solarier uppger som sagt att de kommer kunna möta lagkravet 
om 18-årsgräns när det införs. Bland de solarier som bedrivs av privata aktörer i kommunalt ägda 
lokaler är situationen mer komplex. Vissa av gymmen är bara bemannade delar av öppettiderna 
och rena drop-in-verksamheter förekommer. De tillsynsansvariga i dessa kommuner har som 
regel önskat stöd från SSM i hur de ska gå tillväga för att stötta de verksamheter som i dagsläget 
inte skulle klara att implementera den kommande lagen.  

 

Man kan argumentera för rimligheten i att kommuner tar ett visst ansvar gällande vilka typer av 
verksamheter som tillåts i deras egna lokaler. Ändå har i den här kartläggningen bara en sådan 
policy identifierats (i Göteborgs stad) bland de nio kommuner som var aktuella. I denna policy 
nämns att uthyrningen ska bidra till ett långsiktigt socialt hållbart utbud av verksamheter (10). 
Begreppet social hållbarhet innefattar bland annat skapandet och upprätthållandet av samhälleliga 
strukturer som stödjer och skapar jämlikhet, välbefinnande och hälsa samt bidrar till god 
livskvalitet både nu och i framtiden (11).  

 

Social hållbarhet torde ligga i samtliga kommuners intresse. Solariesolning är klassat som 
cancerogent för människor (3) och därmed kan hållbarheten i att en kommun upplåter sina 
lokaler, eller ännu mer bekymrande, själva bedriver sådan verksamhet verkligen ifrågasättas. 
Speciellt beklämmande är det att de kommunalt drivna solarierna återfinns i simhallar och 
friskvårdscentrum som förknippas med hälsa och sunt leverne. Regionalt cancercentrum väst 
anser att det är både är olämpligt att kommuner upplåter lokaler till solarier och att de själva 
bedriver dom. De sju kommuner som fortfarande bedriver solarier i egen regi borde ta efter de 
föredömliga kommuner som tagit beslut om att inte tillåta sådan verksamhet och snarast plocka 
bort solarierna.  
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BILAGA 1 – FRÅGEFORMULÄR 
Frågeformuläret användes som ett stöd i intervjun med de tillsynsansvariga på kommunerna.  

 

Finns det några solarier i lokaler som kommunen äger? 

Om så är fallet, hur många bäddar finns det? 

Hur många av dessa drivs av kommunen? 

I vilken typ av lokal finns solarierna? 

Implementeras någon åldersgräns för bruk av solariet? 

I så fall, viken är åldersgränsen? 

Hur stor andel av de solarier som finns i kommunens lokaler är bemannade? 

I de fall då kommunen bedriver solarieverksamhet, tror ni att ni kommer kunna 
möta lagkravet som införs 2018-09-01? 

I de fall då kommunen bedriver solarieverksamhet, har ni planerat att vidta några 
åtgärder för att kunna möta lagkravet? 

I så fall, vilken typ av åtgärder? 

I de fall då kommunen bedriver solarieverksamhet, har ni någon långsiktig plan för 
om/hur ni ska bedriva solarieverksamhet framöver? 
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BILAGA 2-SAMMANSTÄLLNING AV POLICYS FÖR 
UTHYRNING AV KOMMERSIELLA LOKALER 
 

 

KOMMUNER SOM I 
KARTLÄGGNINGEN VISAT SIG 
HYRA UT LOKALER TILL 
SOLARIEVERKSAMHETER 

FINNS EN POLICY FÖR 
UTHYRNING AV KOMMERSIELLA 
LOKALER? INNEFATTAR DEN EN 
BEDÖMNING AV LÄMPLIGHETEN 
AV VERKSAMHETENS 
INRIKTNING? 

Essunga Ingen antagen policy 

Göteborg Verksamheterna ska bidra till ”ett 
socialt långsiktigt hållbart utbud av 
verksamheter” 

Halmstad Ingen antagen policy 

Herrljunga Ingen antagen policy 

Lerum Ingen antagen policy 

Mölndal Ingen antagen policy 

Skövde Ingen antagen policy 

Tidaholm Ingen antagen policy 

Vårgårda Ingen antagen policy 
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BILAGA 3 - KARTLÄGGNINGSÖVERSIKT 
De verksamheter som bedrivs av kommunerna är namngivna. De verksamheter som bedrivs av privata näringsidkare/föreningar beskrivs 
enbart i generella ordalag som ”gym” eller ”badhus”.  

 

Halland 
 

 

 

 

KOMMUN FÖREKOMST 
AV SOLARIER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 
(JA/NEJ) 

DRIFTSFORM 

KOMMUNEN 
DRIVER=1 

KOMMUNEN 
UPPLÅTER 
LOKAL =2 

ANTAL 
SOLARIEBÄDDAR 
I KOMMUNAL 
DRIFT ELLER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 

SOLARIERNAS LOKALISERING ÅLDERSGRÄNS? ÄR 
SOLARIERNA 
BEMANNADE? 

I DE FALL KOMMUNEN 
DRIVER SOLARIUM, 
VILKEN ÄR DEN 
LÅNGSIKTIGA PLANEN? 

Falkenberg Ja 1 4 Klitterbadet Nej Ja Ingen plan att ta bort 
solarierna. 

Halmstad Ja   Ja 2 10 Drop-in-solarium 16 Nej  

Hylte Nej       

Kungsbacka Nej       

Laholm Ja 1 4 Folkhälsocentrum Laholm 18 Ja Nya solarier kommer 
inte köpas in när de 
befintliga går sönder. 

Varberg Nej       
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Västra Götaland 
 
KOMMUN FÖREKOMST 

AV SOLARIER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 
(JA/NEJ) 

DRIFTSFORM 

KOMMUNEN 
DRIVER=1 

KOMMUNEN 
UPPLÅTER 
LOKAL =2 

ANTAL 
SOLARIEBÄDDAR 
I KOMMUNAL 
DRIFT ELLER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 

SOLARIERNAS LOKALISERING ÅLDERSGRÄNS? ÄR 
SOLARIERNA 
BEMANNADE? 

I DE FALL KOMMUNEN 
DRIVER SOLARIUM, 
VILKEN ÄR DEN 
LÅNGSIKTIGA PLANEN? 

Ale Nej       

Alingsås Nej       

Bengtsfors Nej       

Bollebygd Nej       

Borås Nej       

Dals Ed Nej       

Essunga Ja 2 1 Badhus 18  Ja  

Falköping Nej       

Färgelanda Nej       

Grästorp Nej       

Gullspång Nej       

Göteborg Ja 2 11 Gym (2 bäddar) 16 Ja  

Solariesalong (6 bäddar) Avstår från att 
svara. 

Avstår från 
att svara. 

Frisörsalong (1 bädd) 18 Ja 

Gym (2 bäddar) 18 Delar av 
tiden. 
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KOMMUN FÖREKOMST 
AV SOLARIER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 
(JA/NEJ) 

DRIFTSFORM 

KOMMUNEN 
DRIVER=1 

KOMMUNEN 
UPPLÅTER 
LOKAL =2 

ANTAL 
SOLARIEBÄDDAR 
I KOMMUNAL 
DRIFT ELLER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 

SOLARIERNAS LOKALISERING ÅLDERSGRÄNS? ÄR 
SOLARIERNA 
BEMANNADE? 

I DE FALL KOMMUNEN 
DRIVER SOLARIUM, 
VILKEN ÄR DEN 
LÅNGSIKTIGA PLANEN? 

Götene Nej       

Herrljunga Ja 2 1 Ideell idrottsförening 15 Nej  

Hjo Nej       

Härryda Nej       

Karlsborg Nej       

Kungälv Nej       

Lerum Ja 2 3 Badhus 16 Nej  

Lidköping Nej       

Lilla Edet Nej       

Lysekil Nej       

Mariestad Nej       

Mark Nej       

Mellerud Ja 1 2 Rådahallen 15 Ja Ingen plan att ta bort 
solarierna. 

Munkedal Nej       

Mölndal Ja 2 2 Gym 15 (11 i 
målsmans 
sällskap) 

Delar av 
tiden.  

 

Orust Nej       

Partille Nej       
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KOMMUN FÖREKOMST 
AV SOLARIER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 
(JA/NEJ) 

DRIFTSFORM 

KOMMUNEN 
DRIVER=1 

KOMMUNEN 
UPPLÅTER 
LOKAL =2 

ANTAL 
SOLARIEBÄDDAR 
I KOMMUNAL 
DRIFT ELLER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 

SOLARIERNAS LOKALISERING ÅLDERSGRÄNS? ÄR 
SOLARIERNA 
BEMANNADE? 

I DE FALL KOMMUNEN 
DRIVER SOLARIUM, 
VILKEN ÄR DEN 
LÅNGSIKTIGA PLANEN? 

Skara Nej       

Skövde Ja 2 2 Gym 16 Ja  

Sotenäs Ja 1 2 Tumlarens Rehabcenter 18 Ja Ingen plan att ta bort 
solarierna. 

Stenungsund Nej       

Strömstad Nej       

Svenljunga Nej       

Tanum Nej       

Tibro Nej       

Tidaholm Ja 2 4 Drop-in-solarium 16 Nej  

Tjörn Nej       

Tranemo Nej       

Trollhättan Ja 1 5 Arena Älvhögsborg 15/ingen, 
beroende på 
vem i 
personalen en 
pratar med. 

Ja Ingen plan att ta bort 
verksamheten. 

Töreboda Ja 1 2 Töreboda simhall 18 Ja Nya solarier kommer 
inte köpas in när de 
befintliga går sönder. 

Uddevalla Nej       

Ulricehamn Nej       
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KOMMUN FÖREKOMST 
AV SOLARIER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 
(JA/NEJ) 

DRIFTSFORM 

KOMMUNEN 
DRIVER=1 

KOMMUNEN 
UPPLÅTER 
LOKAL =2 

ANTAL 
SOLARIEBÄDDAR 
I KOMMUNAL 
DRIFT ELLER I 
KOMMUNÄGDA 
LOKALER 

SOLARIERNAS LOKALISERING ÅLDERSGRÄNS? ÄR 
SOLARIERNA 
BEMANNADE? 

I DE FALL KOMMUNEN 
DRIVER SOLARIUM, 
VILKEN ÄR DEN 
LÅNGSIKTIGA PLANEN? 

Vara Nej       

Vårgårda Ja 2 1 Gym 15 (11 i 
målsmans 
sällskap) 

Delar av 
tiden 

 

Vänersborg Nej       

Åmål Ja 1 2 Åmåls simhall 18  Ingen plan att ta bort 
verksamheten. 

Öckerö Nej       
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Solarier i Västra Götaland och Halland 
2010 gick Strålsäkerhetsmyndigheten ut med ett brev till landets 
kommuner där de uppmanade kommunerna att överväga att sluta 
bedriva solarieverksamhet då solariesolning innebär en ökad risk för 
hudcancer. Denna kartläggning undersöker hur många kommuner som 
fortfarande är involverade i solarieverksamheter i Regionalt 
cancercentrum västs täckningsområde. Förhoppningen är att 
kartläggningen återaktualiserar debatten om kommunernas roll i denna 
fråga.  
 

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande. �

www.rccvast.se 


