
SBB Sektormöte Publika bad – verksamhet + teknik 
2019-05-08, Parkbadet Sandviken 

Introduktion 
Kari informerar om ett uppkommet ärende kring barnporrbilder som tagits för ett 5-6 år sedan. Bilder 
från damernas. Även att antal andra anläggningar. 
 

Parkbadet 
220 000 kunder per år räknar man med.  
3 tekniker, 4 simlärare, 11 badmästare, 2.5 friskvård, 23 fast anställda + arvodister och extra. 
55 friskvärdspass i veckan. Öppet alla dagar men måndag och torsdag öppnar kl 10.00 
Personalen har olika ansvarsområden men alla kan badverksamhet. 
 
117 mkr investerat i anläggningen de senaste 10 åren. För en standard höjd anläggning. 
Simundervisning till skolan, 6 åringar upp till åk 3. Åk2 mål klaras inte (gjorde det för 4 år sedan). 
 
Ventilationsanläggningen kommer att bytas ut i sommar, störande ljud. 
Café är konkurrensutsatt 8 år sedan, från egen verksamhet. Har en fast hyra. Bättre ekonomi. 
Egna personalen gick över till att ge badleverans; babysim, simundervisning, friskvård. 
 
Även hyresgäster för fotvård, massör, friskvård mm. 
 
Även pedagog och instruktör i ’mindfullness’. 
 
Gym i egen regi. 
 
Levererar ett ekonomiskt överskott. Även 2018 med hjälp av 6-års pengarna. 35-40% driftbidrag, resten 
kommersiella intäkter. 
 

Närvarande 
Publika bad - Teknik 
August Örmark, We Group 
Olle Stadig, Tagehus 
Per Sandin, Semi AB (vattenreningsanläggningar i ca 60 bad, sedan 1986) 
Tomas Andersson, driftansvarig Parkbadet 
Stefan Rosenberg, Avesta 
Jesper Carlbaum, Umeå kommun 
 
Publika bad - Verksamhet 
Kevin Ivarsson, Vattenkvalitet (vattenrutschbanor, vattenanalys, städkem) 
Mikael Stenbeck, Poseidon 
Johan Arnfeldt, Parkenbadet (reception, bokningar) 
Anna Järyd, Parkbadet (teknik, babysim, minisim, scheman, mm) 
Åsa Åman, Avesta 
Stefan Tressman, Lagabad AB 
Adam Andersson, Hydrosport 
Kari Tryde, Parkbadet 
Nurlan Chiragli, Fjärranhöjder (ledningsstöd) 
Sandra Ekström, Fjärranhöjder (samordnare) 
Mona Carlbom, Borås 
Stefan Frisk, Borås 
Pernilla Norell, Karlskoga  
Patrik Samuelsson, Umeå kommun 
Lars-Olof Uhlin, Umeå kommun 



 
 

Säker kemikaliemottagning 

Problemet är faran vid sammanblandning av olika kemikalier, tex klorgas. 

- Hur hanteras detta på anläggningarna idag? 

- Input från anläggningarna? 

- Hur förbereds mottagning av kemikalier? 

Transportören är inte den samma som leverantören vilket innebär att leverantören inte äger regelverket 

vid transport/leverans. 

Enligt AM så är det vanligt att badverksamheten inte närvarar vid mottagande. 

3 frågor: 

1. Vilka tankar kring kem? 

Design i nya bad. 

2. Hur gör vi idag? 

Avesta: från egen tillverkning tilltankar. Felmonterat motagningsrör, Verksamheten tar emot.  

Borås: Driftenhet sköter om och ansvarar (dock tidigare under vht). De tar emot. Dunkleveranser har hänt 

genom att bara ställts av (tidigare). De två nyrenoverade anläggningarna har man titta på detta. 

Munktellbadet:  

3. Hur gör vi imorgon?  

Vilket ansvar har vi som anläggning? 

Gränsdragning mellan anläggning/ leverantör samt vht/fastighet viktig. 

 

Redovisning från de olika grupperna 

Fråga 1: 

Otydlig kommunikation mellan leverantör/mottagare. 

Regelverk, vad gäller? 

Säkerhet/ arbetsmiljö (dusch, avspärrning osv)? 

Behörig personal alltid med? 

Olika typer av leverans (egen framställning av klor och färdigt) 

Rätt kunskap hos personal och har pondus att ta emot och hävda regler. 

Rädsla för kem? respekt? 

Dunkleverans bara ställs av, vad göra vid leveransskador? Rutin och checklistor. 

Design av nya anläggningar? Tänker man på det. 

Från egen tillverkning av klor till färdigt, gör att det går mycket mer svavelsyra. 

Finns en rädsla att något blir fel vid leverans. 

Fråga 2: 

- Finns en färdig checklista för leverans, redovisar steg för steg. Alltid två vid lossning (anläggning o 

leverantör). Kontrollerar redan vid beställning att volymen får plats. Checklistan signeras ej. Funderar på 

att anläggningen ska tillhanda hålla lossningsutrustning (två egna pumpar). 

- Dunk och tankbils leverans. Endast viss personal får ta emot. Egen personal på plats. Personalen har 

utbildning och skyddsutrustning. Ingen dusch. 



- Dunk och tankbil. Leverans kan komma utan att personal finns på plats (dunkar lämnas utan bevakning). 

- Träning med räddningstjänsten, worst case 

- Ställa rätt krav vi upphandling av kemikalier. Här skulle SBB kunna exemplifiera.  

Finns kem-risken med i branddokumentationen. 

- Ställa högre krav på leverantör inkl den fysiska leveransen. 

- (August) Checklistor med kvittens, inkl alla steg vid varje leverans, från båda håll. 

Alltid delaktighet, alltid mottagande egen personal på plats hela tiden. 

En intern egenkontroll för egen anläggning gällande detta. 

Nu kommer AÖ att ta fram ett dokument som vi får på remiss, sedan blir det ett dokument som gäller för 

SBB. 

 

Produktpresentation IMAS  

Simon  

Besöksräkning, flödesmätning med olika tekniker. Tex stadskärnor, köpcenter, butikskedjor. 

Plattformen Xperio är där alla data samlas från 3D-enheter, wifi, bluetooth. Även extern väderdata osv. 

Om man täcker alla entréer så kan man få realtidsmätning, för tex lokalbeslastning. Hur länge de stannar, 

unika besökare.  

3D-sensorer, in och utflöden. Hög mätnoggrannhet, går att skilja barn och vuxna. 

Fördjupad statistik så finns wifi trackning för bla unika besökare. 

Sensorer installeras i taket, uppifrån och ner, aldrig i vägen för varanndra. Minst 97%-noggrannhet. 

GDPR? IMAS anser inte att det är tillämpligt. 

 

  



Dag 2  
2019-05-09, Parkbadet Sandviken 

Föregående protokoll 

 

Rapport från styrelsen 

 

Laget runt 

Navet: Haft första drunkningstillbudet förra veckan (epilepsi). Gick bra. Erfarenhet från personalen är att 

de är 2.a på bollen. Problem med felanmälningar/garantiärenden som inte åtgärdas/ långsam hantering. 

Borås: Renoveringar på gång och några pausas (budgetfel). Drunkningstillbud gick bra (epilepsi). 

Sommardoppet för 5 åringar är gratis vattenvana i Borås stad, 10 gånger. Samarbete med SLS och 

simklubbarna. Kommunen tillhanda lokalen, simklubben får bidrag 100kr per elev,  

Munktellbadet: Dålig påsk, jan-april enl besöksbudget/ osäker på ekonomi. 2-års garantibesiktning av 

anläggningen. Personalsituationen pressad. 

Avesta: Anläggning från 2007 - Motionsbassäng, nöjesdel, relax, gym, aktivitetsdel, servering. Allt i egen 

regi. Max 2 blöta pass/dag för personalen. Årliga renoveringar, rekord 107 000 besök 2018. Jan-mars 

bättre i år. (ca 23000 invånare). Ytterligare ett badhus mindre, från 50-talet. Finns kvar av politiska orsaker. 

Långsam åtgärdstid för felanmälningar, inga underhållsplaner från förvaltaren. 

Gävle: 800 barn gratis simskola förra året. I regi av SLS samt av grundskolan. 7 veckor i sommar. 

Tar emot skolelever inför terminslut. Starta upp Valbobadet från 40-talet, renovering för 100 mkr (budget 

var 27 mkr). Inga tillbud. Problem med fasad. Energibesparingsåtgärder kring belysning. Samtal med 

räddningstjänsten, felanmälan digitalt (Senovic). Uppdaterar BRP till armband. 

292 000 besök på Fjärranhöjder  

Parkbadet: I tidningarna ang barnporrhärvan, riksnyhet. Finns restriktioner för vattenanvändning. Ny 

parkering men räcker inte. Rekryterar ytterligare tekniker (har idag endast 1,5 tjänst). Nya rutschbanorna 

har tagits emot bra av kunderna, bra att det inte beställdes ”värsting”-banor. Genererat 15 000 fler 

familjebadbesökare jan-mars. 

Laga Bad AB: Jobb i Parkbadet, Gustavsberg och Fjärran höjder. 

Poseidon: Byggs mycket simhallar, drunkningslarmen kommer mer och mer. Går även att sätta in i äldre 

anläggning. 

 

Sektorgruppens fortsatta arbete? 

- Titulatur och utbildning 

- Statistik 

- Genomgång ny standard. 

 



Titulatur och utbildning 

 

Titulatur 

Beslut: Badvärd och Badmästare.  

Behövs även kontakt med Arbetsförmedlingen för att få in oss i rätt yrkeskategori. TB kontaktar 

Kommunal (Mona Hjortsberg) om de har kontakter. Utb.gruppen tittar också på detta. 

Badvaktspersonal 

SS EN 15288-2 kap 6 

6.2.2.2 utbildning och kompetens för livräddare 

Badvärd/ Badmästare 

Intyg, vem får skriva under (vhtledare, chef)?  

Beslut: SBB-utbildad badvärd-intyg/diplom, giltighetstid 5 år, utfärdas av anläggningschef (motsv). 

Intyg skickas till SBB som utfärdar diplom. Intyg arkiveras hos utfärdaren. 

SBB Livräddningsintyg 

Beslut: ska finnas ett intyg. Remiss skickas ut. 

Gymnasieutbildning/ vuxenutbildning 

Borås, Jönköping,  

 

Nästa möte 

27-28 november 2019, nya Lögarängsbadet.  

Tema: ny standard 15288-2:2018 och fortsatt arbete med titulatur/utbildning 


