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

Det här är en läckt summering från två styrelsemöten. Ett i oktober på Svenska 
Livräddningssällskapet och ett i december på Navet i Umeå. Trevlig läsning. 

Publika bad och teknik. 

Sektorgruppen för publika bad pratade om betydelsen att hitta en ny struktur för 
mötesformerna i undergrupperna Titulatur och Kompetensförsörjning&Utbildning, för att 
därigenom öka engagemanget och aktivitetsgraden i sektorgruppen som helhet. Digitala 
möten, tydliga tidsplaner och talespersoner är en del avlösningen. En annan var förslaget 
att medlemmar i sektorgruppen får en adderad kostnad på 1000:-/år för att skapa 
förutsättningar för att täcka gemensamma kostnader på möten. Styrelsen tyckte att det 
var ett bra förslag. 

Senaste mötet i sektorgruppen tog upp frågan om plaströr igen, där ingen ny information 
framkommit men där nu Naturvårdsverket kontaktats för att vi gemensamt ska komma 
fram till en redogörelse för olika materialval och deras olika för- och nackdelar.  
Kompetensfrågan diskuterades och förekomsten av olyckor pga att kemikalier blandas. 
Målet är givetvis att förebygga och undvika olyckor och att det vore bra att försöka förmå 
kemföretagen att bli medlemmar och bidra i det arbetet. 

Backspolningsvatten. 

Backspolningsvatten från publika bad och privata pooler är en fråga som aktualiserat och 
där branschföreningen Svensk Vatten fått i uppdrag att arbeta fram nya normer kring 
bland annat just spillvattenhanteringen från publika bad. SBB har inte tillfrågats som 
remissinstans och det som nu föreslagits får i så fall konsekvensen att alla bad måste bygga 
egna reningsverk. Styrelsen har därför påmint om att Naturvårdsverket arbetar med 
frågan och åtagit sig att ta fram riktlinjer för hanteringen. SBB har därför rekommenderat 
att det stycket utgår i normarbetet tills det arbetet är genomfört.   

Föreskrifter.  

Folkhälsoinstitutet har arbetat med sina föreskrifter och vill nu ha vår slutåsikt, vilket tas 
om hand av Sektorgrupp Myndigheter och lämnas in senaste den 18 december 2018.  
Två handböcker håller på att skrivas av SBB på uppdrag av Folkhälsomyndigheten som 
täcker vattenbehandling och luftbehandling för badhus. Första mötet genomfördes 30/11. I 
projektet ingår 8 deltagare från branschen.  

Utredningar som skett gällande dödsfall i badhus visar att det ofta finns brister i kunskap 
och rutiner kring allt från första hjälpen till ansvarsfrågor kring tillhörigheter. Här 
efterfrågas också föreskrifter och normer, hur man gör vid arbetsplatsolycka, vem har 
ansvar för vad, vem följer med till sjukhus, hur gör man med inlåsta värdesaker eller 
fordon etc. 

Privata pooler. 

SBB’s hemsida ska förbättras med ambitionen att bli en avgörande plats som konsumenter 
besöker när de går i pooltankar. Där vi bjuder på inspiration och kunskap som sen direkt 
leder till att de tar kontakt med våra certifierade medlemmar. Efter ett seriöst 
offertertförfarande där tre bolag fått ge förslag, föll valet slutligen på ett bolag som 



motsvarade SBB’s behov och ekonomiska ambitionsnivå. Styrelsen gav sitt bifall och 
projektet kommer därför att kräva aktiv medverkan från sektorgruppen Privata pooler för 
såväl önskemål som underlag. 

Styrelsen enades också om att aktuell branschdata från privatpoolsmarknaden inklusive 
SPA skulle tas fram, för att få en bild av hur stor marknaden faktiskt är. Två 
styrelsemedlemmar från privatpoolsmarkanden åtog sig att föra dialog om hur vi får det. 

Standarder. 

Standard gällande klätterväggar släpps i årsskiftet 2018 / 2019. Det betyder att befintliga, 
mobila befintliga väggar inte uppfylla kraven. PREN 17-164 (Klätterväggar) Så länge 
normerna är PREN är det endast arbetsgrupperna som har tillgång till dessa. Först när 
normerna är satta kan man beställa på CIS. Men det finns ett E-nav hos CIS så man kan få 
normer löpande uppdateringar.  
SBB kommer också att lägga upp en sammanställning över vilka normer som är aktuella 
för bad löpande. Både kommande normer och färdiga. Det är rätt många normer på gång, 
så rådet till våra medlemmar är att hålla sig uppdaterade. Kansliet kan hjälpa er att få svar 
på specifika frågor också.  

18-19 december sker WG (working group) Wellness som är ett möte i Göteborg för alla som 
konstruerar, bygger eller driver Wellness. Du kan delta via SBB eller som egen 
organisation.  

Marknad. 

SBB driver visionen om 100% simkunnighet, men vi saknar aktuell och korrekt fakta hur 
det ligger till med statistiken. SBB skall ha den mest korrekta informationen på marknaden 
kring detta och har därför nu startat en omfattande undersökningen i samarbete med Sifo 
Kantar. Svenska Livräddningssällskapet bekostar och kommer att äga undersökningen, 
men innehållet gynnar oss alla. Resultatet kommer att komma i början av 2019 och 
förhoppningen är att vi kan redovisa det på årsmötet. Planen är också att erbjuda våra 
medlemmar möjligheten att göra egna underökningen enligt samma modell, på regional 
nivå för att få svart på vitt hur man ligger till i jämförelse med landet i övrigt. 

Som branschorganisation skall vi driva marknad. För att se vilka utmaningar publika bad 
har så har det genomförts en kvalitativ undersökning kring människors attityder till 
publika bad. Undersökningen är färdig och en populärversion av resultaten kommer att 
skickas ut innan året är slut. Till detta har också adderats en kvantitativ undersökning 
som genomförs nu och som ska ge oss siffror på hur dessa attityder finns representerade 
över hela landet. Även här kommer medlemmar att erbjudas att göra motsvarande 
undersökning lokalt för att se i vilken grad de brottas med samma attitydproblem som 
resten av landet. Resultat av den kommer antagligen också att kunna presenteras på 
årsmötet. De här undersökningarna är avgörande redskap för att lära oss hur vi kan bli 
bättre och attrahera människor som idag väljer bort badhusen. 

Mötesplatser. 

Det finns en uppsjö av mötesplatser/konferenser/mässor (total 11 st) där vi som bransch 
har möjlighet att lära oss varandra, samt att påverka och opinionsbilda. En diskussion 
följde kring om vi kan eller bör kraftsamla och samordna dessa mötesplatser. Träffpunkt 
Idrott går under alla omständigheter av stapeln i år igen och under nästa vecka har vi ett 
planeringsmöte där vi har möjlighet att ge input till teman och förbättringar. Ett tema som 
det uttrycktes önskemål om var sambandet mellan ”kropp och själ”, där badbranschen 
fyller en viktig funktion. 



Nästa styrelsemöte är den 5:e februari i Göteborg och nästa SBBLeaks kommer givetvis att 
läcka det viktigaste som sägs och beslutas där också. 

Tills dess. En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

SBB’s Styrelse 


