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

Två styrelsemöten har genomförts under sommaren, ett 5:e juni på Munktelbadet i 
Eskilstuna och ett 22:a augusti på We Group i Göteborg. Här kommer därför en läckt 
version av de viktigaste branschfrågorna som diskuterades under bägge mötena. 

Det behövs fler människor för att branschen ska växa. 

Den utbildning som förbundet jobbat för att utveckla kommer att heta ”Basutbildning Bad” 
och är tänkt som en introduktion till badbranschen ur ett brett perspektiv. Den vänder sig 
människor som är intresserade av att arbeta inom badbranschen, men kanske inte riktigt 
vet vad vi sysslar med och vilka aktörer och villkor vi verkar under. Målet är att 
utbildningen både ska öka kunskapen och intresset för att arbeta inom badbranschen. 
”Basutbildning Bad” blir därmed ett bra komplement till existerande utbildningar - inte en 
konkurrent.  

Matilda Örnmark har lett arbetsgruppen där även Mikael Olausson, Patrik Samuelsson, 
Kari Tryde, Erik Svensson, Bengt Torgander, Marcus Thoren, Åsa Jansson och Daniel 
Åkerström ingått. Samt även Kommunal som är på väg in som associerad medlem i SBB. 
(Varmt välkomna!) 
Den ursprungliga idén om 4-5 veckors utbildning bedömdes bli för omfattande och leda till 
för få sökanden. Gruppen har därför kommit fram till att starta en femdagars utbildning 
som är en kombination av ett heldagsmöte och fyra halvdagars webbinarier. 
Dag 1 är ett fysiskt heldags möte som är en introduktion kring historia, branschens 
utseende och utveckling. 
Dag 2-5 är fyra halvdagars webbinarier som belyser ämnen som  säker badverksamhet, 
standards, yrkesroller mm. Planen är att vi ska göra ett utskick till medlemmar och icke 
medlemmar i branschen samt synas på sajter där potentiella intresserade kan finnas. 

Publika bad och teknik. 

Sektorgruppen för publika bad redovisade en diger lista med pågående projekt. Allt ifrån 
att skapa en samsyn kring flera tekniska frågor med instanser som Naturvårdsverket och 
Arbetsmiljöverket, till certifiering för de som arbetar med teknik inom bad. Ett 
utbildningsmaterial kring hur man arbetar säkert kring kemikalier är efterfrågat och 
kommer att utvecklas.  

Styrelsen tidigare utlåtande kring polyeten aktualiserade en diskussion om hur vi ska 
agera framöver när det gäller materialval. Beslutet som fattades var att när styrelsen 
uttalar sig om material ska det ske på två nivåer.  
Nivå 1 är att informera om ny kunskap eller forskning finns. 
Nivå 2 är att rekommendera åtgärder baserat på den kunskapen. 

Nya Europanormer beslutade. 

Fem nya normer är beslutade och kommer att publiceras mellan november 2018 – april 
2019 och börjar då också att gälla.  

- Simbassänger - Del 1: Säkerhetsbestämmelser gällande design (SS EN 15288-1) 
- Simbassänger - Del 2: Säkerhetsbestämmelser gällande verksamhet (SS EN 15288-2) 
- Hopptorn (SS EN 13451-10) 
- Rörliga mellanbottnar (SS EN 13451-11) 



- Spabad 

Vill du veta mer och ligga före innan publiceringarna sker är du välkommen att höra av dig 
till kansliet så guidar vi dig till rätt person. 

Normarbete Wellness-anläggningar startar. 

I det nya normarbetet för Wellness-anläggningar har WeGroup åtagit sig att vara sig att 
vara ’convener’ (sammankallande/drivande på ren svenska) Nu har sekretariatansvaret 
tagits över av Tyskland från svenska SIS. Det beslutades att Mille Öhrnmark är fortfarande 
convener men att det sker på uppdrag åt SBB och att We Group endast kvarstår som 
ekonomisk garant för samtliga delar, inklusive sekreteriatkostnader.  
Arbetet kommer att starta under oktober 2018. 

Allt du velat fråga om badbygge men inte vågat fråga. 

Folkhälsomyndigheten har bett SBB skriva en bok (och i lämpligt digitalt format) som ska 
sätta praxis för hur man bygger bad i Sverige, hanterar vattenrening och luftbehandling.  
Ett första möte med Folkhälsomyndigheten är avklarat tillsammans med Medley, Projekt 
Engagemang, Processing och Parkbadet. Boken skall skrivas i projektform och beräknas ta 
ca två år. Om du har kompetens och lust att bidra i det här angelägna projektet, är du 
väldigt välkommen att höra av dig till administrationen. 

Oönskade gäster på badhusen. 

Trevliga gäster på baden vill alla ha, cryptoporidium är inte en av dem. Vi kommer att 
skicka ut information till alla medlemmar om problemet med mikroorganismer och hur 
man eliminerar det. I korthet går det ut på att man använder sandfilter med flöde under 
25m/timme med kemisk flockning samt UV som barriär. 

Privata pooler. 

Nu är Certifierade medlemmar bättre redovisade på SBB’s hemsida, med en förtydligande 
text vad det innebär att vara certifierad. Ett arbete för att göra det enklare för 
privatkunder att navigera på SBB’s hemsida och hitta en pool-leverantör pågår också. Här 
ber vi om din input som medlem. Vad kan vi förbättra för att hjälpa dig till fler affärer? Hör 
av dig så ska vi se till att det händer.  
Det diskuterades också om behovet av en grafisk manual som uppmuntrar våra 
privatpoolsmedlemmar att använda SBB certifieringen i sin marknadsföring. 

En dyster statistik. 

Mikael Olausson från Svenska Livräddningssällskapet presenterade baksidan av en varm 
och solig sommar.  97 omkomna i drunkningsolyckor 1/1 – 31/7 att jämföra med 92 
personer under hela 2017. Den dramatiska siffran tros bero på det fina vädret och att fler 
lockats att bada än tidigare. Män är klart överrepresenterade och enligt Mikael finns det 
skäl att tror att män inte inser sina begränsning. 

SLS har bestämt sig för att göra en omfattande attitydundersökning under hösten och 
grundligt kartlägga simkunnigheten i hela landet. Planen är sen att genomföra den årligen 
för att följa och kunna föreslå åtgärder för att säkra simkunnigheten och minska 
dödligheten i vatten. Vår gemensamma vision är 100% simkunnighet och det här blir ett 
kraftfullt verktyg för att veta var och hur insatser behöver sättas in. 

Fortbildning. 



Sektorgruppen för kompetensförhöjning har utvecklat ett förslag till en fortbildning som 
ska leda till en certifiering. I samråd med Svenska Livräddningssällskapet och 
Badmästareförbundet ska vi avgöra om titeln är Badmästare eller någonting annat. Planen 
är att erbjuda en bred utbildning som är öppen för många, med höga krav på föreläsare och 
innehåll. En pilot ska genomföras för att vi ska lära oss, innan vi går ut bredare.  

Vattenbrist? 

Den ovanligt varma våren och sommaren har lett till lokala krav på förbud mot att fylla 
pooler. En diskussion om detta är ett hot mot vår bransch eller inte slutade i att det beslöts 
att sektorgruppen privatpooler tar fram en argumentation i form av Frågor&Svar, där 
frågan om vattenutnyttjande sätts i rimliga perspektiv. Bara läckaget från kommunernas 
vattenledningar överträffar hela badbranschen förbrukning.  

Träffpunkt idrott och SBB-dagarna. 

Diskussionen med Träffpunkt Idrott & Bad fortgår och vi är fortfarande inte överens om 
formerna för samarbetet. Det beslutades att vi även i fortsättningen ska ha SBB-dagarna , 
men att administrationen får i uppdrag att se över de ekonomiska konsekvenserna om vi 
väljer att fortsätta mer i egen regi.  

Finbesök från Norge. 

Eiywind Husemoen är ordförande NBTF, (Norges motsvarighet till SBB) kom och deltog i 
ett av styrelsemötena för att inspireras av hur SBB verkar och fungerar. Han fick också 
möjlighet att berätta om sina erfarenheter från Norge där branschföreningen idag mer har 
karaktären av en leverantörsförening idag. Vi får säkert anledning att se mer av varandra 
framöver. 

Insikter från marknaden. 

En omfattande kvalitativ marknadsundersökning i Sverige görs nu för att få veta varför 
nyttjandegraden av våra badhus generellt sett är så låg. Vilka attityder finns kring 
offentliga bad, vilka upplevda problem har gästerna? Vad saknas och vad efterfrågas? Bara 
genom att fråga besökare och icke-besökare kan vi få underlag som vi kan arbeta med för 
att bli bättre och mer attraktiva. Sektorgrupp Marknad är initiativtagare och resultaten 
kommer i mitten av september. Planen är sedan att våra medlemmar ska få ta del av 
resultaten. Det finns även en tanke att medlemmar som vill köpa en egen undersökning 
enligt samma modell fast med lokalt/kommunalt fokus, få ett förmånligt erbjudande om att 
göra detta. Vi återkommer till det när vi fått resultaten från den på riket. 

Badkrukans dag. 

Patrik Samuelsson kom med en tanke om att instifta Badkrukans dag, som ett event för att 
få vänner att dra med sig en vän som ogärna badar. Ett sätt att få prata om säkerhet, 
vattenvana och simkunnighet under lättsamma former. Styrelsen gillade idén och gav 
klartecken att utveckla konceptet vidare för att se om vi sen kan göra ett pilottest på en 
lämplig anläggning. 

Nästa styrelsemöte är den 16:e oktober och nästa SBBLeaks kommer givetvis att läcka det 
viktigaste som sagts och beslutats där också. 

Tills dess. 

SBB’s Styrelse 




