
SBBLeaks. 
En kort rapport från insidan av SBB’s styrelse. 

Den 19 april samlades SBB’s styrelse i ett konferensrum på Teknikföretagen i Stockholm. 
Du slipper ta del av ordningsfrågor och formalia och istället tänkte vi ge dig SBBLeaks, en 
läckt version av de viktigaste punkterna på mötet. En inblick i de branschfrågor som 
diskuteras och drivs i olika sektorgrupperna inom SBB. Om du vill veta mer om specifika 
frågor, är du alltid välkommen att höra av dig. 

Frågan kring titlar på badpersonal har avstannat och ska tas upp igen. Styrelsen tycker att 
den frågan är viktig, både av skäl som har med yrkesstolthet att göra, men också för att 
tydliggöra ansvarsområden på baden.  

SBB har för avsikt att starta en SBB Utbildning Bad för att säkra branschens kompetens. 
Flera års arbete inom SBB’s sektorgrupper ihop med flera andra aktörer i branschen har vi 
kommit fram till en fem veckors introduktionskurs, samt vidareutbildningar inom 
specialistinriktningar för de som vill fördjupa sig. Mer information om Utbildning kommer. 

Att få bättre beslutsunderlag är något hela branschen behöver mer av, ett förslag till en 
gemensam struktur är därför under arbete för att säkra besöksstatistik på anläggningar. 

Staten har beslutat att gå in med X miljoner för att stötta simskolor för sexåringar. En stor 
möjlighet för våra medlemmar att utveckla verksamhet, få intäkter och bidra till 100% 
simkunnighet i landet. Styrelsen vill ta reda på mer för att kunna upplysa våra medlemmar 
om hur de kan dra nytta av förslaget. 

På tekniksidan är det nu verifierat att Polyeten påverkas av badmiljön och avger 
microplaster. SBB tar därför ställning för en utfasning av polyeten i badanläggningar, för 
att därigenom uppmuntra våra medlemmar att agera förbyggande och successivt byta ut 
Polyeten. 

Privata Pooler fokuserade på frågan om certifiering med kvalitetssäkring. Som en direkt 
konsekvens av det behövs också SBB’s hemsida utvecklas så att privatkunder enkelt kan 
hitta certifierade leverantörer i deras närhet. 

European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA) där vår egen 
ordförande Mille Örnmark är President, berättade om kommande möten och några av de 
internationella frågor som är på bordet. En intresseförfrågan om ett skandinaviskt 
poolmagasin har kommit från EUSA och styrelsen ställde sig positiv till den tanken. 
Styrelsen beslutade också att göra en mediaktivitet inför EUSA-mötet i september i Sverige 
till syfte att lyfta fram branschens betydelsen för folkhälsan. Målgruppen är politiker, 
tjänstemän och privatpersoner. 

Sektorgruppen för Regelverk rapporterade att det startas en arbetsgrupp inom Wellness 
på EU-nivå. Samt att Folkhälsomyndigheten gett SBB uppdraget att ta fram ett förslag till 
en nationell handbok/instruktionsguide kring dimensionering av publika bad. 

Sektorgruppen Träffpunkt Idrott gav en rapport kring hur SBB-dagen fungerat både 
besöksmässigt och upplevelsemässigt. Utfallet med besökare och återspel från såväl 
arrangörer som deltagare var överlag positivt. Det har framkommit ett intresse för att 
även utveckla ett business2business-spår för privatpooler. Frågan och intresset kring det 
ska styrelsen titta vidare på. SBB ska fortsätta att delta i mässan och efterfrågar 



engagemang och önskemål från medlemmarna. Alla idéer och inspel på hur vi kan få 
branschen att komma ut ännu bättre på kommande mässor tas emot med öppna armar. 

Sektorgruppen Marknadsföring pratade om vikten av att vi har ett stabilt faktaunderlag 
när det gäller såväl simkunnigheten i landet, samt varför nyttjandegraden på publika bad 
är så pass låg som den är. Idag är det lite för mycket åsikter och tyckande, istället för 
faktiskt kunskap. Styrelsen stöttade därför både förslaget att investera i en löpande 
undersökning som ska kartlägga varför kunderna väljer bort publika bad, samt se till att vi 
har korrekta och tillförlitliga fakta när det gäller simkunnigheten i landet. 

Det här var allt för den här gången. Nästa styrelsemöte är den 5:e juni och det kommer 
därför en ny SBBLeaks  som läcker det viktigaste även från det mötet.  

Trevlig sommar. 

SBB’s Styrelse 


