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MINNESANTECKNINGAR SEKTORSMÖTE - ANLÄGGNINGAR 
Måndag 30 januari 2017, Tylö AB, Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad, 

 
 

Närvarande 

- Torbjörn Bergvall, Munktellbadet (sammankallande) 
- Jonas Sjökvist, Gustavsvik 
- Jan Bergendal, Medley 
- David Berglund, Paradiset 
- Kari Tryde, Parkbadet 
- Tomas Andersson, Parkbadet 
- Tim Greneby, Sv Badmästarförbundet 
- Mats Svensson, Tivolibadet 
- Palle Cartbo, Tivolibadet 
- Lars Olof Uhlin, Umeå kommun 
- Patrik Samuelsson, Umeå kommun 
- Mikael S, Poseidon 

Totalt är vi idag 17 medlemmar i sektorn, varav Medley har 32 anläggningar och Umeå har 6 
anläggningar. 

 

Återrapportering från styrelsearbete i SBB 

Torbjörn rapporterade kort från styrelsens arbete. Viktigt att knyta kontakter med 
myndigheter för att belysa vår bransch betydelse och utmaningar. 
Inom vår sektor finns det ett värde att få med fler anläggningar. Vi diskuterade hur vi kan nå 
nya medlemmar. Förslag på ett nyhetsbrev. Varje medlemsanläggning värvar en ny 
anläggning till kommande år. Förslag till uppsökande verksamhet i det egna närområdet, 
gemensamt presentationsmaterial önskvärt. 
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Namnbyte på sektorsgruppen 

För att göra det med tydligt för både oss själva och externa intressenter, föreslår styrelsen att 
vi anpassar namnet på vår sektor till ”Publika bad – verksamhet”. 

BESLUT: Enligt förslag. 

 

Kompetensförsörjning/ utbildningsbehovet (uppstart av utbildning) 

Mats Svensson informerade om ansökan att återuppta Badmästarutbildning och att besked 
väntas från YH-myndigheten den 8/2. 

Bra diskussion kring kompetensförsörjning och anläggningarnas behov och att vi bör närma 
oss bland annat Kommunal som organiserar de flesta av badpersonalen. 

Valideringsfrågan diskuterades och ett namn som kom upp var Per Zetterberg. 

 

Titulatur och kodning hos Arbetsförmedlingen  

Inget nytt kring AF arbete kring ny kodning av våra yrkestjänster. 

 

Statistik/ Kundnöjdhetsindex som är branschgemensamt 

Efter diskussion kommer vi fram till att börja med att ta fram 5 nyckeltal som vi gemensamt 
ska rapportera och följa. Vi mailar in 5 frågor till Jonas Sjöqvist som sammanställer inför 
nästa möte (jonas.sjoqvist@gustavsvik.se) . 

Ett stort grundmaterial finns i en undersökning genomförd av WeGroup. 

 

Erfarenhetsbank Ny-/ombyggnation  

Tankar och idéer om att samla erfarenheter från ny-/ombyggnation på anläggningar, ur ett 
verksamhetsperspektiv. Databasen skulle vara öppen för SBB medlemmar att dela 
erfarenheter/tips i. Patrik Samuelsson och Torbjörn Bergvall tittar på hur det skulle kunna 
utformas. Bra om detta på något sätt kan samlas på nya hemsidan. 

 
 
Utfallet av domen i Strömstad -vs- konkurrensverket  

Domen ger inget hinder att driva gymverksamhet i kommunal regi. 

  

Hanteringen av skatteverkets nya tolkning, hur har det gått? 

Skatteverkets ställningstagande i maj 2015 om enhetlig moms i blandad verksamhet tycks 
bedömas olika i landet, utifrån vår samlade erfarenhet. 
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Gemensamma kampanjer 2017 

Förslag på att återigen genomföra gemensam hygienkampanj. Förslag om valfria veckor 
under sportlov (v7-11) samt höstlov (v44). 

BESLUT: Enligt förslag 

 

Produktutveckling 

Gemensamt arbeta med nyheter, trender, erfarenheter för verksamhetsutveckling i vår 
bransch. Patrik Samuelsson sammanställer till nästa möte. 

 

Övriga frågor 

- Integration: hur har vi arbetat med frågan/ vad gör vi? Dela erfarenhet. Ta fram en enkät för 
att undersöka hur anläggningarna gjort, vilken hjälp/stöd de fått, resultat? 

- Gemensamt informationsmaterial om badsäkerhet och föräldraansvar diskuterades. 
Gustavsvik har tagit fram en bokningsbekräftelse kring dessa frågor och Jonas Sjöqvist 
kommer att dela med sig av detta. 

- Diskrimineringsombudsmannens uttalande om att sk kvinnodagar/tider på bad inte är 
tillåtet. Torbjörn kontaktar Fredrik Bondestam, forskare i genusvetenskap och sociologi, och 
undersöker om han kan klargöra vad som gäller. 

- Fler medlemsanläggningar behövs för att bli än mer representativa för branschen. Vi 
diskuterade förslag om att ta fram ett nyhetsbrev med bla de frågor som vi driver. Förslag på 
att varje medlemsanläggning ska rekrytera ytterligare en anläggning/år. Information om SBB 
på Syd konferensen. 

 

Laget runt, aktuellt läge på våra anläggningar 

Vi tog del av varandras rapporter. 

 

Vid pennorna, 

 

Torbjörn Bergvall  Kari Tryde 
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