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Minnesanteckningar 
Sektormöte Publika bad – Verksamhet 
2018-03-05, Träffpunkt Idrott, Svenska mässan Göteborg 

Närvarande 

- Torbjörn Bergvall, Munktellbadet (sammankallande) 
- Patrik Samuelsson, Navet 
- Lars-Olof Uhlin, Navet 
- Thomas Lindhard, Högevall 
- Stefan Sjöström, Högevall 
- Mona Carlbom, Borås stad 
- Alf Wennskog, Nordpoolen 
- Kari Tryde, Parkbadet 
- Tomas Andersson, Parkbadet 
- Johan Naenfeldt, Parkbadet 
- Stephan Hammar, Sundstabadet 
- Pernilla Norell, Strandbadet 
- Anette Berglund, Yrkeshögskolan Skellefteå 
- Matilda Örnmark, Predevo 

 
1. Inledning och presentation 

Torbjörn berättar hur SBB är uppbyggt med sektorgrupper, associerade patners mm 
Sektorgrupper:  Publika bad/verksamhet,  

  Publika bad/ teknik,  
  Privata pooler,  
  Standardisering,  
  Marknadsföring/opinion, 
  EUSA, 
  Föreskrifter 
 
2. Rapport från SBB Årsmöte och Styrelsemöte 

SBB Årsmöte hölls den 8/2 och protokoll finns på hemsidan. 
Torbjörn berättade från senaste styrelsemöte vad sektorerna avrapporterat. 

 - 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 
kansliet om ni ännu inte har tjänsten. Som medlem i SBB betalar vi endast f.n 1 000 kr/år för 
tjänsten. 
 

3. Kompetensförsörjning  
Kompetensförsörjning – Alf rapporterar att arbetet stannat av lite men vi har fortfarande 
problem med försörjningen. YH-myndigheten avslog ansökningar från Skellefteå och 
Kristianstad för start av badmästarutbildning, SBB har presenterat ett förslag men det är 
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problem med finansieringen. Kari berättar att de lägger ca 60 000 kr per år. 
 

4. SBB Utbildning Bad 
Matilda berättade att man tittat på olika lösningar, t ex fysiska möten, webbinar, längd på 
utbildningen. I förslaget har man valt att dela upp utbildningen i moduler.  
 
Modul 1: Introduktion till badverksamhet. 
Första modulen föreslås vara ett fysiskt möte. Man skall inte behöva gå alla moduler. Det är 
inte viktigt med vad man får för titel. Badpedagog, simlärare, mm. Förslag att man går runt i 
landet. Seminarier, man löser uppgifter och blir klar, tar hjälp av kollegor på 
anläggningarna….. 
Diskussion kring utbildningen –  
Summerat – Bra spår som vi fortsätter att utveckla. Kostnaderna får inte bli för höga.  
Beslut att vi fortsätter med SBB utbildningen - sektorn står bakom arbetet. 
 

5. Titulatur hos Arbetsförmedlingen 
Arbetet har varit vilande men vi försöker att få fart i arbetet. Thomas Lindhard är gärna med. 
 

6. Statistik/kundnöjdhetsindex 
Inget har hänt. Stephan och Torbjörn fortsätter arbetet. 
 

7. Produktutveckling 
Matilda och Pernilla vill gärna vara med i arbetet. 
 

8. Integration/simkunnighet 
Jonas Sjökvist sammanfattar att behovet har minskat rejält och att det inte finns pengar för 
det.  
Beslutar därför att punkten läggs vilande 
 

9. Arbetsmiljöronder 
Zophi i Jönköping meddelar att hon inte hunnit kontakta arbetsmiljöverket. 
Arbetsmiljöverket har tagit ett omtag och gör nu tillsyn ute på anläggningarna. Kari 
informerade att de gjort besök på Parkbadet i Sandviken och att de kollade hela 
anläggningen. Kari och Larsa skickar ut rapporterna så att övriga kan få en indikation vad de 
tittar på. 
 

10. Regeringens satsning på simskola för 6-åringar (Förskoleklass) 
Information angående omfattning, pengar och hur det rekvireras finns numera på 
Socialstyrelsens hemsida. Kommunerna ska ansöka senast 1/6. Totalt 300 mkr är avsatt. 
 

11. Laget runt 
Närvarande anläggningar redovisar aktuellt läge och delar med sig av erfarenheter. 
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12. Övriga frågor 
 

13. Nästa möte 
Nästa möte planeras till oktober (v 43). Förslag att vi lägger det på Eriksdalsbadet. 
 

14. Avslutande 
Sektorträffen förklarades för avslutad. 
 
 
Vid pennan, 
 
Torbjörn Bergvall 
 


