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Minnesanteckningar 
Sektorsmöte Publika bad – Verksamhet 
2017-04-04 – 05, Munktellbadet, Eskilstuna 

Närvarande 

- Torbjörn Bergvall, Munktellbadet (sammankallande) 
- Jonas Sjöqvist, Gustavsvik 
- Martin Pettersson, Rosenlundsbadet 
- Zopie Vippala Edvinsson, Rosenlundsbadet 
- Stephan Hammar, Sundstabadet 
- Anders Norelius, Arena Skövde 
- David berglund, Paradiset 
- Kari Tryde, Parkbadet 
- Tomas Andersson, Parkenbadet 
- Alf Wennskog, Nordpoolen 
- Patrik Samuelsson, Navet 
- Lars-Olof Uhlin, Navet 
- Jonna Sergén, navet 
- Anette Berglund, Yrkeshöskolan Skellefteå 
- Mikael Stenbeck, Poseidon 
- Jan-Peter Ståhl, Munktellbadet (del av tiden) 
- Maria Granquist, Munktellbadet (del av tiden) 

 
1. Rapport från Styrelsemöte SBB 

Torbjörn berättar om hur SBB är uppbyggt med sektorsgrupper, associerade patners mm 
Sektorgrupper: Publika bad verksamhet, Privata pooler, Publika bad – teknik, 
Standardisering, Marknadsföring/opinion och EUSA, den europeiska motsvarigheten till SBB. 
Ha koll på 15288-1 och 15288-2 standard för bad. – 2 handlar om verksamhet, det dagliga 
arbetet. 
Standarden kan köpas av SIS ca 3.000 kr. Versionen är på engelska men det finns en svensk 
översättning som kan beställas från bla Wegroup. Både 15288-1 och -2 håller på att 
omarbetas, och nya standarder kommer. SBB bevakar svenska bads intressen genom Mille 
Örnmark. 
 
Rapport från förra styrelsemötet – SLS nya ordförande driver ett nytt projekt mot drunkning. 
2019 kommer SLS att göra en stor aktivitet för att nå ut med sitt budskap. 
Mycket tal om styrelsearbetet på senaste styrelsemötet. SBB vill premiera 
sektorsgruppsarbete.  Det är sektorerna som driver SBB – inte tvärtom. 
SBB skall inleda samarbete med olika myndigheter. Certifiering av bad. Kristianstad är 
certifierat och Karlstad är på gång. Lika parkbadet i Sandviken. Räkna med att en certifiering 
tar mellan 6-8 månader. 
Aktivt finna utbildningar för branschen – ev starta en sektorsgrupp om någon tar 
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stafettpinnen.  
Konferenser, många konferenser på temat bad. Borde SBB arrangera konferenser istället 
eftersom det är vi som äger frågorna? 
Fråga från sektorsgrupp marknad/opinion. Vad tycker vi från sektor Publika bad verksamhet 
är viktigt att få ut i opinion-marknadsföring? 
Förslag på kampanjen med att tvätta sig före bad. Inga andra förslag för dagen. 
Rapport om vår mediabevakning som är filtrerad. 
 

2. Statistik / Kundnöjdhetsindex 
Prissättning. Gemensam information till kunder. (Kari).  
Ett nyckeltal som gör det möjligt att jämföra hur mycket olika kommuner lämnar i driftbidrag 
till badanläggningarna? 
Hur många av kommunens invånare besöker badanläggningen? 
Totalt antal besök i anläggningen? Vilka olika typer av besökare har vi? 
NGI (nöjd gäst index) – en gemensam enkät som gör att vi kan benchmarka? 
När ser vi de privata besöken över tid på dagen? 
 
Beslut, arbetsgrupp – Jonas leder arbetsgrupp. Umeå Lars-Olov, Anders Skövde, David 
Paradiset, Stephan Karlstad. Ett förslag till nästa sektorsmöte. 
 

3. Erfarenhetsbank ny- och ombyggnation 
Svenska ishockeyförbundet – bygga ishall har en sådan. Hur skall vi vara tillgängliga? Det 
finns mycket kunskap och kompetens bland SBB´s medlemmar. 
Webbforum är ett förslag. 
 Beslut, Patrik, Umeå och Torbjörn, Eskilstuna föreslår en modell till nästa sektorsmöte. Ev en 
kontaktdatabas. 
 

4. Produktutveckling 
Fundering 1 – marknad, paketering och försäljning – målet är att öka antalet besökare. 
Fundering 2 – vattenaktiviteter (aquabike mm. allt som går att göra på land går att göra i 
vatten). Det finns många roliga aktiviteter att göra i vatten. 
Kan vi paketera med andra torra aktiviteter utanför anläggningen? 
Vi tar med oss funderingarna till nästa sektorsgrupp. Produktutveckling får ligga inom ramen 
för inspiration vid olika möten.  
 
Beslut, Navet Umeå har bollen till nästa sektorsmöte i Umeå i sept. 
 

5. Utbildningsfrågan 
Yrkeshögskolemyndigheten sa nej till bad- (yrkesutbildning) i såväl Skellefteå som 
Kristianstad.  Anette från Yrkeshögskolan i Skellefteå förklarar bakgrunden och hur 
yrkeshögskoleutbildningar är uppbyggda och fungerar. 
Det är viktigt med input från branschen för att veta vilka kompetenser som branschen 
efterfrågar. Hur ser behovet av kompetens ut? Är det en nivå eller flera? Krävs 
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spetskompetens? Kunskap att leda simskola, hygienkunskap, livräddning, 
bemötande/värdskap, service, mm.  
Det krävs en struktur som tydliggör vilka kunskaper, färdigheter och kompetens som 
branschen identifierar. Både för att kunna göra YH utbildning men också för att kunna 
validera.  Det finns ca 470 bad i Sverige och det jobbar många människor i branschen. Det är 
viktigt med en validering. Vilka krav skall ställas vid en sådan och vem skall formulera dem? 
 
1340 YH-ansökningar varav ca 300 beviljades. Inga utbildningar för fritidssektorns 
anläggningssida beviljades. MYH anser att det inte finns någon efterfrågan i branschen.  
Vi är felkodade hos arbetsförmedlingen och vi söker inte nya medarbetare via 
arbetsförmedlingen. Idag kommer många av våra medarbetare från det utbildningssystem 
som inte är offentligt, tex utbildade inom SLS eller andra utbildningar utanför det offentliga. 
 
Det finns olika nivåer gymnasie nivå4, SEQL 5 specialiserad nivå, på yrkeshögskola, SEQL 6 
avancerad – skall kunna arbetsleda, på yrkeshögskola. 
Den gamla badmästarrollen har förändrats genom tillkomsten av äventyrsbaden. Plötsligt 
behövdes mer bevakande personal som inte behövde badmästarutbildning vilket har lett till 
att behovet av de gamla badmästarna succesivt minskat i takt med att fler äventyrsbad 
tillkommit.  
Alternativ finns som tex vuxenutbildningar i kommunal regi eller lärlingsutbildningar. 
En YH utbildning kostar ca 2 mkr. Det är fullt möjligt att genomföra en utbildning med annan 
finansiering än statliga medel och ändå kunna examinera. 
Det pågår ett pilotprojekt i Skellefteå med att validera nya svenskar på gymnasienivå. 
Det finns även ett behov av vattentekniker. 

Beslut , 
Arbetsgrupp från SBB tillsätts med bl.a. Alf Boden, Anders Skövde, Representant från Medley, 
Anette YH Skellefteå, Marie Skövde, Frida YH Skövde, Någon från Kristianstad, Hämta input från 
SLS och Badmästarförbundet – skall ej vara med i gruppen!, Lars-Olov Umeå,  Peter Jönköping. 
Sammankallande i arbetsgruppen är Alf Boden, 
 

6. Integration / simkunnighet 
Jönköping utbildade instruktörer på HVB-hem.  
Jönköping kollar av simkunnighet, utbildar i livräddning, badvett, vikten avledare vid icke-
simkunniga. Jönköping har ”grönt kort” för ungdomar under 12 år för att bevisa 
simkunnighet och kunna besöka badet utan vuxen i sällskap. 
 
Boden hade en dialog med HVB-hemmen som själva insåg att det inte fungerade som det var 
inledningsvis.  
Boden fick pengar (200 tkr per termin) av kommunen för att driva ett projekt i simkunnighet. 
Boden gick via SFI som lagt in det i sitt uppdrag att bl.a. informera om vikten av utbildning 
och simkunnighet/vattenvana. 
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MSB har en skrift ”säkerhet vid bad med barngrupp”.  Bra att ha koll på! 
 
Lena Dahlman SKL – bad är ingen offentlig plats. Det är tillåtet att spara information om 
avvisade individer i pappersform, även foto, men det får inte vara sökbart. 
 
Örebro redogör för sitt arbete med integration och sexuella trakasserier. 
Med kommunens stöd anställdes killar med utländsk bakgrund och rätt språkkunskaper som 
servicevärdar i badet. Brev till HVB-hem samt en försäkran för gruppledare om simkunnighet. 
Se bilagor. 
Jonas berättade om det förslag på integrationsprojekt i bad som diskuterades med SLS för ett 
par år sedan. Idén var att i samarbete med SLS skapa en plattform/modell för att lära nya 
svenskar i familjekonstellationer, förälder-barn, badsäkerhet, grundläggande simkunskaper 
mm. 
 
Beslut, Ny arbetsgrupp som aktualiserar arbetet. Jonas leder grupp 
 

7. Övrigt, nästa möte i september i Umeå 
Gamla forumet nord/syd pausas, ett forum för badbranschen – SBB 
 
 
Vid pennan, 
 
Jonas Sjöqvist, Gustavsvik 
 





 
 

 

Gruppbesök vid Gustavsviks inom- och utomhusbad 

Försäkran avseende simkunnighet  

Gustavsvik Resorts AB´s främsta angelägenhet är våra besökares säkerhet.  

Av den anledningen finns bl.a. åldersregler för besökare utan målsman i sällskap  

och säkerhets- och ordningsregler som alla besökare är pliktade att följa.  

För grupper ledda av ledare, handledare, lärare m.fl. gäller att samtliga i gruppen  

ingående besökare skall vara simkunniga och vara vattenvana. I de fall ledare, oavsett  

gruppens sammansättning eller tillhörighet, inte kan garantera simkunnighet och  

vattenvana hos samtliga i gruppen ingående besökare tillåter Gustavsvik inga besök i  

inom- eller utomhusbad såvida inte avsikten med besöket är simundervisning i  

härför avsedd undervisningsbassäng. 

I de fall besökare i grupp inte talar eller läser svenska är det helt avgörande att ledare  

med möjlighet att tolka för samtliga i gruppen är direkt närvarande under hela besöket  

och tillgänglig för Gustavsviks badvärdar som arbetar inne och ute i badet. 

Alla ledare för grupper, oavsett typ av grupp, har ansvar för att gruppens deltagare följer  

de säkerhets- och ordningsregler som gäller för bad inne- eller ute på Gustavsvik. 

Ledare skall utan omsvep följa de anvisningar som medarbetare vid Gustavsvik kan ge. 

I de fall ledare för en grupp inte kan garantera simkunnighet och vattenvana kommer  

gruppen att nekas inträde till Gustavsvik. 

Skulle Gustavsviks medarbetare göra bedömningen att en grupp inte är simkunnig och  

har nödvändig vattenvana och/eller inte följer säkerhets- och ordningsregler kan gruppen  

komma att avvisas från Gustavsvik. 

Undertecknad försäkrar härmed att samtliga besökare i den grupp som undertecknad  

ansvarar för är simkunniga och har vattenvana alternativt att gruppen ifråga endast 

skall deltaga i simundervisning. 

 

Datum:   ________________ 

Organisation/skola/fritidsgård/annat: _______________________________________ 

Antal besökare i gruppen:  ________________ 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………………………………… 

Ansvarig ledare/handledare/lärare Namnförtydligande 
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