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Minnesanteckningar 
Sektormöte Publika bad – Verksamhet 
2019-02-06, Gothia Tower, Göteborg 

Närvarande 

- Patrik Samuelsson, Navet (sammankallande) 
- Torbjörn Bergvall, Munktellbadet 
- Lars-Olof Uhlin, Navet 
- Michael Stenbeck, Poseidon 
- Åsa Jansson, Kristianstad 
- Matilda Örnmark, WE Group 
- Stefan Frisk, Borås stad 
- Mona Carlbom, Borås stad 
- Kari Tryde, Parkbadet 
- Thomas Martinsson 
- Stefan Sjöström, Lund 
- Thomas Lindhard, Lund 
- Johan Narfeldt, Sandviken 
- Stefan Trässman, Sandviken 
- Stephan Hammar, Karlstad 
- Pernilla Norell, Karlskoga 

 
 

1. Inledning och presentation 
 
 

2. Sektoravgift 
 
Förslag att införa en sektoravgift på 1 000 kr/år fr o m 2019 för medlemmar som önskar vara med i 
sektor Publika bad – Verksamhet. Avgiften kommer enbart att användas till gemensamma kostnader 
inom vår sektor, t ex lokalkostnader i samband med sektormöten. 
Beslut: enligt ovanstående förslag 
 
 
3. Statistik/ nyckeltal (TB) 

Förslag på gemensam struktur för besöksstatistik föreslogs och diskuterades. Det viktiga är att 
anläggningarna börja redovisa totalt antal besökare i anläggningen/huset och att det sedan delas in i 
underkategorier. T ex totalt antal besök, våta och torra kunder, simundervisning (skolan), föreningsliv, 
gym, osv 

Övriga aktuella nyckeltal som vi ska titta vidare på är; sjuk-/frisktal, produktivitetstal, tekniska 
nyckeltal (vattentemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet mfl) 
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Beslut: Att för år 2019 redovisa totalt antal besök i anläggningen/huset. Sedan uppdelat i kategorier 
enligt nedan. Redovisas per 30 juni (halvår) och 31 december (helår).  

Statistik kod Varugrupp 
 V01 Familjebad 0 

V02 Utebad 0 
V03 Simträning 0 
V04 Aktivitetspass 0 
V05 Simundervisning 0 
V06 Simundervisning Skola 0 
V07 Relax 0 
V8 Rehab 0 
   S01 Totalt kommersiella våta besökare: 0 
   V10 Föreningsliv, simträning 0 
V11 Föreningsliv, simskola 0 
V12 Föreningsliv, simtävling 0 
   S2 Totalt våta besökare: 0 

      T1 Gym, torr träning 0 
T2 Konferens 0 
T3 Studiebesök 0 
T4 Sporthall 0 
T5 Restaurang, servering, kiosk 0 
T6 Föreningsliv, publik och funktionärer 0 
T7 Externa operatörer 0 
   S3 Totalt torra besökare: 0 

   GT GRAND TOTAL: 0 

 

 

4. Kompetensförsörjning/SBB utbildning Bad/ Titulatur 

Förslag på validering av Badmästare som gruppen tagit fram. Förslaget skickas ut, se bilaga. 
Kommentarer som kom upp vad gäller kompetens var; inte ute efter verksamhetsledare utan 
badpersonal. Troligen att jämföra med gymnasial utbildningsnivå. 
Ska vi kalla det Badmästare? Ja, vi börjar här. 

Titulatur (nivåindelad): 

1. Bassängvakt 
2. Badvärd 
3. Badmästare/ verksamhetsledare/ arbetsledare 
4. Bitr enhetschef/ sektionschef 
5. Enhetschef 
6. Verksamhetschef 

Ej använda ordet ”vakt”, viktigt att lyfta värdskapet. 

Beslut: Förslag kommer att skickas ut före nästa möte, så att vi kan ta ett beslut vid det mötet. 

 

5. Kemikaliehantering (samarbete med sektor Teknik) 

Badanläggningar runt om i landet arbetar mycket med säkerheten kring kemikaliehantering. Vid 
flertalet tillfällen har det skett allvarliga tillbud vid leveranser. Vi har fått en förfrågan från 
sektorgruppen Publika bad -Teknik om vi från verksamhet vill vara med i arbetet för att skapa 
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säkerhet i de frågorna. Vid nästa träff planerar vi att ha sektorgruppsmötet samtidigt för att kunna 
samarbeta kring dessa frågor.  
Beslut: Maila förlag på medarbetare från anläggning som kan vara med som sakkunnig vid nästa träff 
till patrik.samuelsson@umea.se  så kommer de att få information utskickat i förväg från 
sektorgruppen Teknik. 

 

6. Attitydundersökning 

Diskuterar kort den presenterade attitydundersökningen som genomförts av SBB. Glöm ej att 
använda kunskapen i undersökningen.  

 

7. Övriga frågor 

Laget runt  

Närvarande anläggningar redovisar aktuellt läge och delar med sig av erfarenheter. 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte genomförs 8-9 maj 2019 på Parkbadet i Sandviken  
Därefter nästkommande möte genomförs 27-28 november 2019, Nya Lögarängsbadet i Västerås 
”Save the Date” skickas ut omgående av SBB administration och agenda kommer senare. 

Vid pennan: Torbjörn Bergvall 
 

mailto:patrik.samuelsson@umea.se


Landets badanläggningar har under en längre tid påtalat behovet av utbildning inom fackområdet. 
Sedan 201X finns ingen yrkesutbildning som kan tillgodose branschen med personal. För att 
verksamhetsdriften kvalitetsmässigt ska kunna säkerställas är det av högst vikt att medarbetarna i 
den samma har en utbildningsnivå som väl följer de behov som återfinns i dagens moderna 
badanläggningar.  

I dagsläget beräknas cirka XX personer i olika omfattning vara verksamma i badanläggningar 
nationellt. Många av dessa personer uppfyller de kompetenskrav som branschen har. Dock har de 
erhållit sin kompetens genom framgångsrikt deltagande i fristående kurser och utbildningar inom 
specifika kompetensområden, så som simlärarutbildning eller babysimsutbildning. Dessa individer 
innehar de facto badmästarkompetens enligt branschens behov men har inte idag möjligheten att 
nyttja titulaturen.  

Självklart är detta något som inverkar negativt på branschen i stort då rekryteringsunderlaget för 
utlysta badmästartjänster begränsas, möjligheten till lönespridning i personalgrupper hämmas och 
att det inte går att påvisa den formella kompetensen som finns hos branschens medarbetare. 

Därför föreslås att medarbetare genom erfarenhet och kunskapsinhämtning, i forma av fristående 
kurser och utbildningar, ska kunna certifieras till badmästare av Svenska Badbranschen (SBB). 

Parallellt med detta förslag är det av högsta vikt att det vidare arbetet med att säkerställa en 
badmästarutbildning tillsammans med Yrkeshögskolan (YH) fortgår. Det båda frågeställningarna är 
att betrakta som separata spår med till stora delar olika fokus. Föreslagen utbildningsvalidering har 
ett syfte att säkerställa att befintliga medarbetare har en naturlig progression i sitt arbete så väl som 
att branschen får en formell validering av befintlig personal medan en YH-utbildning är av högsta vikt 
för att branschen ska vara attraktiv för nyrekrytering till densamma. 

Nyckelkomponenterna i valideringen bygger på de arbetsmoment som uppfattas som centrala i en 
modern badanläggning. För att bli aktuell för validering som badmästare behöver medarbetaren med 
framgång ha genomfört: 

- Simlärarutbildning – Svenska livräddningssällskapet eller annan utbildning med motsvarande 
innehåll 

o HLR- och D-HLR-utbildning 
o Baby- och barn-HLR  
o Livräddningsutbildning 
o Första hjälpen-utbildning 
o  

- Babysimsutbildning 
- Utbildning inom området vuxensim 
- Utbildning i bastukunskap – Svenska Badmästareförbundet eller annan utbildning med 

motsvarande innehåll 
- Vattengruppträningsutbildning/friskvårdsutbildning/gruppträningsutbildning 
- Utbildning i badbevakning – Svenska Badmästareförbundet eller annan utbildning med 

motsvarande innehåll 
 

Intyg på ovanstående ska ges till chef för offentligt bad, vilket är anslutet till branschorganistaionen 
SBB.  



Utöver ovanstående formella utbildningar ska medarbetaren arbeta heltid under minst 12 
sammanhängande månader på SBB-ansluten badanläggning. Ansvarig chef i verksamheten gör 
bedömningen att medarbetaren under sin tjänstgöring gjort ett fullgott arbete där fokus även funnits 
på ett gott värdskap. Ett gott värdskap innefattar att medarbetaren är engagerad, genomför sitt 
uppdrag med ett leende, hälsar och är positiv i kundkontakten, är flexibel och skapar kundnytta. Efter 
en samlad bedömning av uppfyllelsegrad på ovanstående upprättar ansvarig chef ett intyg om 
tjänstgöringstiden.  

Medarbetaren ska framgångsrikt genomföra SBBs utbildning XXX bad och erhålla aktuellt kursintyg. 

Att ovanstående är insamlat kan chef för den aktuella anläggningen sända in all dokumentation till 
SBBs kansli för vidare hantering och validering. Efter genomgång av materialet tilldelas intyg att 
medarbetaren är badmästare enligt SBB. Medarbetaren kan genom ovanstående titulera sig 
badmästare. 
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