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Minnesanteckningar 
Sektormöte Publika bad – Verksamhet 
2017-09-19 – 20, Navet, Umeå 

Närvarande 

- Patrik Samuelsson, Navet 
- Lars-Olof Uhlin, Navet 
- Jonna Segrén, Navet 
- Thomas Lindhard, Högevall 
- Stefan Sjöström, Högevall 
- Alf Wennskog, Nordpoolen 
- Jörgen Bergström, Nordpoolen 
- Kari Tryde, Parkbadet 
- Zopie Vippala Edvinsson, Rosenlundsbadet 
- Stephan Hammar, Sundstabadet 
- Pernilla Norell, Strandbadet 
- Torbjörn Bergvall, Munktellbadet (sammankallande) 
- Gerhard Neij, Munktellbadet 
- Jan-Peter Ståhl, Munktellbadet 
- Anette Berglund, Yrkeshögskolan Skellefteå 
- Michael Stenbeck, Poseidon 
- Michael Ohlsson, Projektengagemang 

 
1. Inledning 

Lars-Olof Uhlin, avdelningschef Navet hälsade samtliga varmt välkomna till NAVET och årets 
tredje sektorträff. Patrik Samuelsson, Umeå Bad presenterade badverksamheten och 
kommunens olika badanläggningar. 
 

2. Rapport från Styrelsemöte SBB 
- SBB organisation. Torbjörn berättar om hur SBB är uppbyggt med sektorgrupper, 
associerade patners mm 
Sektorgrupper:  Publika bad/verksamhet,  

  Publika bad/ teknik,  
  Privata pooler,  
  Standardisering,  
  Marknadsföring/opinion, 
  EUSA, 
   Föreskrifter (NY) 

 
- Rapport från senaste styrelsemötet (se bilaga) 

 - Mediabevakning via daglig mailrapport fungerar mycket bra. Informationen filtreras åt oss 
inom SBB så att bara det som är relevant för oss medlemsföretag kommer med. Kontakta 
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kansliet om ni ännu inte har tjänsten. Som medlem i SBB betalar vi endast f.n 1 000 kr/år för 
tjänsten. 
- Träffpunkt Idrott med Träffpunkt Bad. SBB har för avsikt att tillsammans med Svenska 
Mässan genomföra ett återkommande event för kunskapsspridning kring badfrågor. 
Parterna har kommit överens om att genomföra en heldag på Träffpunkt Idrott 2018 och ber 
nu oss om idéer på ämnen/innehåll till dagen. (se bilaga) 
Vi lämnar följande förslag: 
• Ha mer utbildning och kompetenshöjning inte bara föreläsningar  
• Ha mer träffar som ”bikupor” där man samtalar och delger varandra om saker inom 
branschen. 
• Att det på mässan möjliggörs träffar med andra aktörer inom branschen som SLS , SBB, 
Svenska simförbundet osv… för att prata och enas kring gemensamma frågor 
• Varför skall vi åka och hålla föredrag hos kommersiella aktörer, t ex TI eller AbilityPartner. 
Detta borde vi själva äga och driva eftersom det är vi som är branschen. 
• Trendspaning i Europa- vad är på G inom badbranschen ute i Europa. Intressanta föredrag 
från t ex EWA, EUSA, etc. 
- Årsmöte. Dags att alla funderar på hur vi kan bidra i SBB. Är du intresserade av att vara med 
i styrelsen, hör av dig till valberedningen. Det är Per-Olof ”Palle” Cartbo i Kristianstad, Erik 
Svensson på Sweco och Stefan Pahlen. 
 

3. Kompetensförsörjning  
Arbetsgrupp har haft ett möte i Stockholm 2017-05-03 med följande deltagare. 
Alf Wennskog NordPoolen, Boden 
Leif Gustafsson SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefs förening 
Anette Berglund Yrkeshögskolan Skellefteå 
Elisabeth Strömberg SBF,Svenska Badmästare Förbundet 
Lars- Olof  Uhlin Navet, Umeå 
Hans Albrektsson Medley 
Mona Hjortzberg Kommunal 
 
Anette sammanfattar vad gruppen diskuterat och kommit fram till så här långt. 
Inom EU har 8 utbildningsnivåer definierats (EQF) och som sträcker sig från förskolan till 
forskarutbildning på universitet. 
 Nivå 1-3 = För-/grundskola 
 Nivå 4 = gymnasieskolan 
 Nivå 5 = Yrkeshögskola 
 Nivå 6 = Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning och Universitet 
 Nivå 7 = Universitet längre utbildning 
 Nivå 8 = Forskarutbildning 
 
Den Svenska referensramen förkortas (SeQF). I bilaga finns några bilder där du kan läsa hur 
man definierar kunskaper, färdigheter och kompetenser på gymnasienivå (nivå 4) samt 
yrkeshögskolenivå (nivå 5 -6). I nivå 6 handlar det om att leda personal.  
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Flera behöver intresserad sig för gruppens arbete och vi har möjlighet att påverka 
utbildningar för framtiden, helst före 2017-10-06. Kontakta eller skicka dina förslag till 
Anette.Berglund@skelleftea.se. 
 
Vi konstaterar att det finns ett behov av kompetens på olika nivåer och frågan är hur det ska 
läggas upp- Ett förslag är att utbildning i fyra (4) steg; 
 
- Steg 1: Vikariebehov på anläggning (anläggningen kompetens utbildar själv) 
- Steg  2: Anställningsbar (gymnasienivå) 
- Steg  3: Leda verksamhet 
- Steg  4: Chefer (personalledning) 
 
Utmaning är att bli eniga i hela branschen / Sverige. EQF är en gemensam nivå av 
utbildningar inom EU och viktigt att den dockar ihop med SeQF.  
Till exempel är den svenska gymnasieskolans ”Bad och sporthallspersonal” i nivå 4. 
 
Validering 
 
 
Titulatur och kodning hos Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen kodar idag badvärdar inom kategorin ”Övrig vakt”. 
Vi är eniga om att det är mer ”service” 
Beslut: Ny arbetsgrupp bildad bestående av Patrik Samuelsson (Umeå), Stefan Sjöström 
(Lund), samt Alf Wennskog (Boden).  
 

 
4. Statistik / Kundnöjdhetsindex branschgemensamt 

Alla eniga att lite ordning och reda i statistik för jämförbarhet är bra för alla. Förslag på 
områden att titta på är; besöksstatistik, ekonomiska nyckeltal, driftkostnader, 
personalkostnader, restaurang. 
Torbjörn redovisar exempel på förslag på hur vi i framtiden kan få till detta. 
Beslut, ny arbetsgrupp Torbjörn B, Stefan H, Jan-Peter S. 
Torbjörn sammanställer "arbetsmaterial" olika statistik så att vi har något att utgå ifrån. 
 
 

5. Erfarenhetsbank ny- och ombyggnation 
För att spara på resurser/tid föreslås ett register som kunskapsbank på personer som kan 
bidrag med input i frågan. 
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6. Produktutveckling 
Patrik redovisade bl a Vattenträning/ vattensport film youtube: Discovery the power of 
Walter, Speedo fit. Navet Umeå har som mål 1 400 autogiro kortkunder (395kr/m) som kan 
boka upp till 5 pass i veckan, av totalt ca 20 pass i veckan. 
Flera är intresserade att hänga på denna nya trend.  
Förslag på att ta fram ett koncept med säljande kortfilmer som beskriver träningsformen och 
de olika passen. Navet tänker också att vi addera på forskning kring detta. 
Varje anläggning kan lägga på egen logo. Skulle kunna dela på produktionskostnad av film. 
Kostnader tillkommer för investering i utrustning/ ev maskiner.  
 
Beslut, Navet Umeå, tillsammans med Sundstabadet Karlstad och Munktellbadet Eskilstuna 
är direkt intresserade. 
 

7. Integration / simkunnighet 
Se även föregående protokoll kring detta.  
Frågan gick runt hur vi hantera integration på våra olika bad. Många fina förslag och 
berättelser här gör vi mycket olika och behöver se också mycket olika ut från bad till bad. 
 
Beslut, Ny arbetsgrupp som aktualiserar arbetet. Jonas leder grupp. 
 

8. Studiebesök Navet 
På kvällen dag 1 med aufguss och super läcker buffé som avslutas med trevlig pubrunda på 
stan. Dag 2 rundvangling på anläggningen, enighet om mycket fin anläggning med fantastisk 
ordning och logistik. Vi fick med oss mycket inspiration. 
 

9. Sektors administration 
- Förslag om avrapportering från sektor inför SBB styrelsemöten 
Föreslår att varje arbetsgrupp avrapporterar före styrelsemöte. Sammankallande kontaktar 
arbetsgrupp en vecka innan för rapport.  

- kompetensförsörjning 
- yrkesbenämning 
- statistik 
- erfarenhetsbank 
- produktutveckling 

12 oktober är nästa styrelsemöte i SBB och 6 oktober kontaktar Torbjörn alla arbetsgrupper 
för avrapportering. 
 
- Medlemsföretagen som geografiska nav  
Föreslår att vi medlemsanläggningar bjuder in mindre/andra anläggningar i våra respektive 
närområden och inspirera och informera om arbetet i SBB.  
Beslut: Målet är att vi som kan bjuder in till en träff för potentiella medlemmar. 
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Torbjörn skickar ut SBB visningsmaterial, broschyr, prislista mm 
 
- Tips om system för verksamhetsstyrning (sernovic.com) 
Lars-Olof informerar och håller en kort genomgång av systemet. 
Molntjänst för daglig verksamhetsstyrning, driftstörningar samt övriga tjänster. 
SBB medlemmar erbjuds att prova systemet en (1) månad gratis. Pris 1 000kr per månad 
oavsett antal personal/klienter. För mera info kontakta Lars-Olof på Navet. 
 

10. Erfarenhetsutbyte - Laget runt 
Vi kan sammanfatta med att det är extremt mycket aktiviteter för alla. 
 
De största utmaningar som vi såg är följande: 
systembyte, politik, föreningslivets önskemål, rutinbeskrivningar, garantibesiktningar, avtal, 
ansvar och gränsdragningar, medarbetare index, organisation, rekryteringar. 
 

11. Övrigt 
- Arbetsmiljö ronder  
Redovisning om hur varje anläggning gör sina. Vi gör mycket olika och behov finns absolut för 
en gemensam arbetsgrupp. 
Beslut, Zophie (Jönköping) kollar vidare. Vill du vara med i denna grupp kontakta Zophie. 
 

12. Nästa möte 
Beslut, Nästa sektormöte hålls på Träffpunkt Idrott i Göteborg, 5 mars 2018.  
 

13. Avslutande 
Vi tackar Navet med Patrik och Lars-Olof i spetsen för en mycket gästfri och givande 
sektorträff och förklarar därmed träffen för avslutad. 
 
 
Vid pennan, 
 
Thomas Lindhard och Torbjörn Bergvall 
 


