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Minnesanteckningar 
Sektormöte Publika bad – Verksamhet 
2018-11-26, Region Västerbotten, Stockholm 

Närvarande 

- Patrik Samuelsson, Navet (sammankallande) 
- Torbjörn Bergvall, Munktellbadet 
- Lars-Olof Uhlin, Navet 
- Jonna Segrén, Navet 
- Martin Lind, Medley 
- Michael Stenbeck, Poseidon 
- Åsa Jansson, Kristianstad 
- Palle Cartbo, Kristianstad 
- Matilda Örnmark, WE group 
- Rebecca Sandberg, WE group 
- Stefan Frisk, Borås stad 
- Mona Carlbom, Borås stad 
- Kari Tryde, Parkbadet 
- Mikael Olausson, SLS 
- Anders Tempelman, konsult 

 
1. Inledning och presentation 
2. Styrelsearbetet just nu 

Torbjörn presenterar SBBs organisation och lite kort om de olika sektorernas arbete.  

Publika bad- verksamhet: Sektorgruppen har bra representation i styrelsen. Arbetsgruppernas uppgifter 
har funnits med länge men det är svårt att ha tempo i arbetet. Effektivare arbetsform/mötesform 
efterfrågas och möteskalender kommer att diskuteras under dagen. 

Publika bad- teknik: Diskuterar bl.a. plaströr som reagerar med klor, kompetensfrågor, 
backspolningsintervaller, tillgänglighet för ex funktionsvariationer och andra grupper, 
branschöverenskommelser gentemot leverantörer, certifiering av leverantörer, cryptosporidium 
(parasiter) och hur vi tar hand om dessa ovälkomna besökare och vad är planen för att ta hand om dessa? 
slutligen diskuteras normer dvs en handbok för bad håller på att tas fram vid nybyggnationer vid bad. 
Träffas 4 ggr/ år. 

Privata pooler: Träffas inte regelbundet. Önskemål om en mer säljande hemsida för SBB i syfte att locka/ 
inspirera till mer badande samt att styrelsen önskar med statistik kring mängden privatpooler som byggs, 
hur många som finns, mängden badande etc. 

Sektor standardisering: Arbetar med normarbete kring Wellness-anläggningar. Nya normer kommer (nov 
2018- april 2019) 

- SS EN 15288- 1 och - 2 Simbassänger 
- SS EN 13451- 10 Hopptorn/ trampoliner 
- SS EN 13451- 11 Rörliga bottnar 
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- PR EN 17164 Klättervägg i våta miljöer 

Även tillägg till vattenrutschkanor samt Spa. 

Sektor myndighet: Framtagande för ny handbok för bad (vattenrening och ventilation) på uppdrag av 
Folkhälsomyndigheten. Träffas en gång i månaden. 12 medlemmar. 

Sektor marknad och PR: Simkunnighet (samarbete med SLS) där målet är 100 % simkunnighet samt 
attitydundersökningar. 

Övrigt:  

- Utbildning/ kompetensförsörjning 
- SBB Internationellt (Internbad 2020) 
- Vänförening 
- SBB Leaks och pressbevakningstjänst 
- Besök av Norsk Baassengbad Teknisk Forening- NBTF 

 
3. Anders Tempelman presenterar attitydundersökning som genomförts. 

Syftet med undersökningen är att branschen skall få kunskap till varför man väljer bort att besöka en 
badanläggning. Skapa en samsyn baserad på kunskap som skall leda till åtgärder. 

Kvalitativ undersökning med 36 djupintervjuer face to face var basen. Alla hade erfarenhet av att 
besökt badhus det senaste året. Hygien, trygghet och upplevelse var de tre största och mest tydliga 
områdena som definierades. För mer info se separat rapport. Som nästa steg görs nu en kvantitativ 
undersökning. Den beräknas vara färdig i början av 2019. 

4. Kompetensförsörjning/SBB utbildning Bad/ Titulatur 

Det finns idag ingen YH utbildning i Sverige som utbildar badmästare för tillfället. SBB genomför under 
början av 2019 ett pilotprojekt med utbildningsblock. Första blocken består av bl a kunskap om 
badbranschen samt badsäkerhet. Det pågår dessutom en massa lokala utbildningsprojekt runt om i 
landet. Jönköping, Skellefteå, Luleå m fl. Hur synkroniserar vi detta och håller ihop det inom SBB? 
Inom Medley rapporteras att man även där genomför många internutbildningar. Det största behovet 
ute bland anläggningarna är badpersonal ute i verksamheten (badbevakning, badvärdar, städning, 
etc.) De flesta anläggningarna behöver badvärdar dvs en grundläggande utbildning så de vi anställer 
får en förståelse för vad det innebär att arbeta inom bad. Tidigare arbetsgrupp har arbetat fram 4 
olika behovs/kompetensnivåer. Patrik Samuelssons förslag är att det är nivå 2 (badvärdskap) som vi 
borde koncentrera oss på inom sektorgruppen i första hand.  

5. Statistik/ kundnöjdhetsindex 

Kommande gemensam struktur för besöksstatistik föreslår Torbjörn. Hur delar vi in besökarna för att 
få realistiska jämförelsetal anläggningar emellan? Hur samlar vi in statistik? 
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6. Produktutveckling 

Vattenträningen- vilka produkter används och vad fungerar och hur? Syfte: Att driva fler besökare till 
anläggningarna. 

7. Arbetssätt i sektorgruppen 

Hur får vi fart i sektorgrupperna? 

Diskussion om de fysiska mötena för sektorsgruppen skulle ske vid Badmästarförbundets träffar vid 
Norrlands- och Sydkonferensen samt vid Träffpunkt Idrott. Det beslutades att hålla 
sektorgruppsmöten separerade från andra konferenser. 

Beslut om möten: Vi i denna sektorgrupp träffas 2 ggr/år fysiskt (exklusive årsmöte som får bli vid ett 
separat tillfälle). Dessa fysiska möten bör vara beslutsfattande och avrapporterande möten. Lunch till 
lunch är bra mötesformer. Värd för 2019: Parkbadet i Sandvik och Lögarängsbadet i Västerås, Medley, 
fixar varsin. Onsdag-torsdag. Preliminärt: 8-9 maj i Sandviken och 27-28 november på Medley i 
Västerås. Den som har värdskapet ser till att bjuda in nya bad som ej ännu är medlem. 6-7 februari 
blir det årsmöte på Gothia i Göteborg. 

Arbetsgrupperna får träffas via ex Skypemöten. Bra att jobba med avrapporteringar genom att sätta 
deadlines för olika områden. Beslut: Alltid utse talesperson i respektive arbetsgrupp samt sätta en 
tidsplan. Avrapportering bör då ske från respektive grupp till den sammankallande (just nu Patrik 
Samuelsson) minst en vecka innan mötestillfället.  

Vi beslutar att lägga tid för vad vi vill med sektorgruppen när vi ses i maj i Sandvik. Då plockar vi också 
fram nya arbetsområden och utifrån det skapar vi nya arbetsgrupper. Bra att vid lunch till lunch 
mötena lägga tid på utvecklingsarbete dag 2 och inte bara fokusera på avrapportering. Inloggning för 
tillgång till SBBs anteckningar från respektive sektorgrupper:   

Hur vi tar beslut: Tas i styrelsen men måste vara förankrat i sektorgruppen. Dvs vi beslutar på våra 
fysiska möten i första hand. 

Ekonomi: Anläggningarna betalar idag 5 tkr/ anläggning/år men som förvaltning/kommun betalar 
man 15 tkr/ år. Därför finns inga pengar till fysiska möten. För att lösa detta så tar sektorsgruppen 
extra betalt från medlemmarna dvs lite högre medlemsavgift som vi kan använda till möteskostnader. 
Förslag: Var och en betalar själva en engångsavgift till respektive arrangör för mötena dvs kommer i 
inbjudan. Patrik och Torbjörn tar med sig till styrelsen som får besluta om vi kan/skall höja 
medlemsavgiften till sektorgruppen som en serviceavgift/öronmärkta pengar för vår sektorgrupp 
inför kommande utgifter. 
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8. Övriga frågor 

Vad gör vi av arbetsgrupperna som finns nu? De grupper som vi tidigare haft är:  

1. Kompetensförsörjning (vad vi i branschen behöver) 

2. SBB Utbildning bad (en generell utbildning kring bad) 

3. Titulatur (hur delar vi in våra titlar? Vad ingår?) 

4. Statistik/ kundnöjdhetsindex  

5. Produktutveckling (vad är nytt inom friskvård/ vattenträning ex.) 

Nya grupper: Vi tycker grupp 1 och grupp 3 hör ihop men i ett senare skede kommer säkert dessa två 
områden gå in i punkt 2 också. Vi tycker att kvalitetssäkring behövs inom branschen. Hur får vi 
utbildad personal på en rimlig nivå? Vad är lägsta kompetens på våra badvärdar? Nya arbetsgruppen 
som nu tar dessa tre områden består av: Lars-olof Uhlin (talesperson), Mikael L, Åsa och Mona, Stefan 
Hammar och Lund tillfrågas också om deltagande. I maj skall en utvärdering av SBBs utbildning 
presenteras. Ännu finns inget beslut om förskolepengarna. Händer på lovet är dock budgeterat för 
2019. 

Besökar- och kundnöjdhetsindex: Martin, Patrik, Torbjörn Bergvall (talesperson). Till årsmötet 
kommer ett första utkast. Beslöt tas vid majmötet. 

Produktutveckling bordläggs. 

Vi går gänget runt och rapporterar kort läget för 2018: 

Munktellbadet- Bra besöksstatistik trots fin sommar. Ev beroende på att besökarna tycker det känns 
tryggare. Det är fortfarande lite rörigt i personalgruppen. Ventilationsproblem fortfarande.  

Navet- Ventilationsproblemen har man fått bukt med. Personalgruppen stabilare. Ej så fin 
besöksstatistik som man kunnat hoppas i sommar.  

Sandvik- Rutschkanor i slutbyggnationsfasen (1 år försenat). Utebadet gick bra i sommar men 
inomhus såg det sämre ut. Verksamheterna tuffar på fint.  

SLS- Hektisk sommar med mycket drunkningstillbud. Mycket sommarsimskolor (ca 200). Vintern blir 
mycket fokus på isar och säkerhet. 5 års plan satt som man hoppas få godkänd.  

Poseidon- Drunkningslarm insatt bl.a. i Sandvik. Kristianstad- 8 friluftsbad varav 6 i kommunal drift. 
Tivolibadet lever på övertid och 2021 väntas nya badet stå klart, beslut tas i mars 2019. Predevo- 
många nya projekt på G.  

Borås stad- Många bad har renoverats och ska renoveras. Personalgrupper flyttas mellan baden. 
Borås simarena (tränings-och tävlingssimhall) skall bytas golv i trots sina ringa 10 år. 

Nästa möte och tillika årsmöte: 6-7 februari. 

Vid pennan: Jonna Segrén 
 


