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

Det här är en läckt summering från styrelsemötet och årsmötet. som gick av stapeln 5-7 
februari i Göteborg.  Trevlig läsning. 

Utbildning badmästare. 

Ett förslag har kommit till styrelsen från Stephan Hammar på Sundstabadet med en idé för  
certifiering till badmästare av Svenska Badbranschen (SBB). Eftersom utbildningsfrågan 
varit aktuell och diskuterats de senaste fyra år i branschföreningen känns det nu angeläget 
att snabbt se resultat. Styrelsen beslutade att den ska verka för att en SBB-validering till 
badmästare inom ett år. 

Fokusområden 2019. 

- Kampanjer kring ”Duscha FÖRE”.  

- Verka för satsning kring simkunnighet (i samarbete med Svenska 
Livräddningssällskapet).  

- Målet är att 2020 anställa en generalsekreterare och en halvtjänst inom administration, 
vilket ska finansieras genom fler medlemmar.  

- Fortsatta marknadsaktiviteter i syfte att öka kunskap och kännedom om 
branschföreningen och dess medlemmar (bl a uppdatera SBB:s sajt så att den blir 
attraktiv för konsumenter som är intresserade av egen pool eller spa.)  

- Baserat på den undersökning hos allmänheten, ta till oss de attityder och upplevelser 
som badarna gett uttryck för och bli bättre på att möta badarnas förväntningar på en 
badupplevelse. 

- Utvärdera och fortsatt fokus på SBB basutbildning BAD som nyligen påbörjats. 

- Fokus på kompetensförsörjningsfrågan, som är avgörande för branschens fortlevnad och    
attraktionskraft. 

- Presidentskapet i EUSA, genom vår ordförande Mille Örnmark, 2018-2019. 

- Bevaka och delta i arbetet av nya normer och föreskrifter. 

- Bevaka eventuell påverkan den nu lagstiftade Barnkonvention 2020 kommer att ha på 
våra medlemmars verksamheter. 

Sektorgrupp Publika Bad. 

Gruppen har skapat arbetsgrupper för att få en ökad effektivitet: Titulatur/ 
kompetensförsörjning och utbildning Samt statistik och NKI som ska skapa en struktur av 
besöksstatistik. 
Gruppen kommer också att genomföra årets möten på olika anläggningar, dessa 
möteskostnader kommer att finansieras genom att vi tar ut 1 000:-/år och medlem. 



Standardisering/standard arbete. 

Sverige är convener (sammankallande) för europasamarbetet och mötet hölls den 18-19 
december i Göteborg. 
TC136/ WG 16 (Wellness-/relaxanläggningar) 
Följande normer har blivit ratificerade: SS EN 17164 Klättervägg  
SS EN 15288-1/2 Bygga bad/ verksamhet SS EN17125 Spa och badtunnor i hemmiljö  

Föreskrifter. 

Vi har fått förfrågan om COD/ grumlighet och dess eventuell inverkan på badverksamhet 
och vi har bearbetat en inlaga till Folkhälsomyndigheten: Vattenbehandling och 
luftbehandling för badhus.  

Nya medlemmar. 

Under 2018 har vi fått flera medlemmar, vilket vi givetvis är väldigt glada över.  
Vi välkomnar: Kiruna kommun, Poolstore Sverige AB, Nynäshamns Bygg och förvaltning 
AB, Korto Mark och Bygg AB, Lugnets Sporthall, Svenska Badrumsinredningar, Interrock 
AB, Svedmyra Bad och Relax AB, Motala kommun, PP Water Technics AB (Nordiska 
kvalitetspooler).  

Medlemsavgifter. 

Det har inkommit ett förslag från Kommunal att associerade medlemmar endast ska 
erlägga medlemsavgift (f.n. 500 kr) men inte serviceavgift (f.n. 5 000 kr).  
Styrelsen beslutade att utdebitering för 2019 skall vara oförändrad för samtliga 
medlemsgrupper, men att styrelsen ska ta fram ett nytt förslag avseende struktur och 
nivåer för utdebitering som i så fall ska gälla från kommande verksamhetsår.  

Workshop. 

Den 6:e ägnades hela dagen åt en workshop under ledning av SBB’s 
marknadsföringskonsult, Anders Tempelman. Förra året har vi fokuserat på att investera i 
undersökningar, så att vi i branschen får en korrekt bild av verkligheten och därför också 
ett kunskapsövertag kring frågor som berör vår bransch. En stor undersökning har 
kartlagt kartlägga simkunnigheten i landet, vilket skötts av SIFO Kantar och med Svenska 
Livräddningssällskapet som uppdragsgivare. Resultaten av den var inte helt färdiga till 
årsmötet, men det är givetvis något som vi kommer att återkomma om.  

Vi har även genomfört en kvalitativa undersökning för att ta reda på svenska folkets 
attityder till publika simhallar. Med den som underlag utförde sen en omfattande 
kvantitativ undersökning. Resultaten från den redovisades på workshopen av Fredrik 
Welin från undersökningsföretaget Origo. (Både powerpointen och en redovisning av hela 
undersökningen har skickats ut till medlemmarna. Om du inte fått materialet, hör bara av 
dig till kansliet.) Frånsett en del goda nyheter så belystes också många brister och skäl till 
varför människor väljer bort publika bad. Runt dessa frågor fokuserades därför 
workshopen och där många bra tankar och idéer lyftes fram för hur de skulle kunna 
åtgärdas och därmed öka badens attraktionskraft.  

En annan central fråga som också ingick i workshopen handlade om att få in idéer och 
tankar kring vår satsning på privata pooler. I år ska SBB satsa på att göra om sin sajt och 
göra den till en självklar plats för människor som funderar på att skaffa pool eller spa. Där 
SBB står för inspiration och kunskap, samt kan guida privatkunder till våra auktoriserade 
medlemsföretag för att genomföra drömmen. Även här kom mycket bra input in från 
deltagarna, som kommer att synas i det kommande sajtarbetet. 



Årsmötet. 

Själva årsmötet skedde den 7:e på Gothia Towers i Göteborg, där allt från 
branschorganisationens verksamhet och ekonomi gicks igenom. Totalt deltog hela 63 
personer, vilket bidrog till känslan av en branschträff där man fick möjlighet att utbyta 
erfarenheter och lära känna branschkollegor. Vill du se vad som avhandlades på själva 
årsmötet i mer detalj så finns protokollet på vår sajt. 

Nästa styrelsemöte är i april och nästa SBBLeaks kommer givetvis att läcka det viktigaste 
som sägs och beslutas där också. 

Tills dess. 

SBB’s Styrelse 


