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

Den 23/11 hölls ett styrelsemöte i Stockholm. Här kommer ett kort sammandrag av mötets 
viktigaste punkter. Trevlig läsning! 

Steg 2 i vår stora attitydundersökning startar. 

Som du säkert vet så investerade vi i om rikstäckande attitydundersökning kring våra 
publika badhus förra året. (Den ligger på SBB’s hemsida.) Hela idén är att kartlägga vad 
människor tycker om badhusen och dessutom kartlägga hur attityderna förändras över tid. 
På så vis kan vi följa hur vi förbättrar synen på våra badhus år för år, tack vare att vi 
lyssnar på marknaden och genomför förbättringar.  Nu drar vi därför igång årets 
undersökning och ser fram emot vad den kommer att visa. På nästa årsmöte kommer du 
att få en dragning av resultaten. Det ska dessutom redovisas på Träffpunkt Idrott. 

Nästa Basutbildning BAD pågår. 

Utbildningen blev en succé för året och det är uppenbart att branschen länge längtat efter 
en utbildning som höjer grundnivån på oss alla som arbetar inom bad. Som en konsekvens 
av att vi lyckats hålla en hög nivå på våra föreläsare har vi också fått översvallande positiv 
respons från de som gick kursen. Det känns därför både roligt och rättvist att trycket på 
årets Basutbildning Bad varit ännu högre än förra året. Årets kull examineras ut 21 
januari i Göteborg. 

Sektorgrupp Publika Bad. 

Ett utkast för certifieringen för badmästare utarbetas just nu och kommer att presenteras 
för styrelsen i november. Vi tänker presentera den för våra medlemmar på årsmötet. Hela 
frågan kring utbildning, titulatur och validering fortgår och diskuterades även under 
Norrlandskonferens med representant för SBB på plats. 

På tekniksidan inom publika bad rapporterades det att EUSA kommer att komma med nya 
europeiska krav inom 6 månader. Rådet tills vidare är att undvika mikroplaster. 

Privata pooler. 

Utkastet till certifiering av medlemsföretag är klar. De exakta detaljerna är inte spikade, 
men principen är att minst en person på företaget ska ha genomgått en Basutbildning Bad 
och dessutom en individuell certifieringsutbildning. Firmatecknaren ska sen signera 
certifieringen som är giltig i två år, innan den behövs förnyas igen. Certifieringen är också 
bara giltig så länge personen som genomgått utbildningarna är kvar i företag. Vi tar in 
synpunkter från branschen och vill även använda årsmötet för att diskutera direkt med er 
medlemmar om de exakta kraven. 

Föreskrifter  

Handboken om ventilation som varit under arbete fortgår, men nu i regi av We Group som 
tagit in författare/konsulter för att slutföra arbetet. När det gäller vattenbehandling så har 
även den processen gått lite långsamt. Det finns två amerikanska handböcker som ska vara 
bra och som Folkhälsomyndigheten vill ska ingå i den svenska. Nya föreskrifter ska finnas i 
mars. 



En ny remiss om en föreskrift från Svenskt Vatten inväntas, den handlar om poolvatten 
ska avkloreras innan utsläpp. SBB bevakar och deltar i arbetet i frågan. 

EUSA  

Två dagars Europeiskt möte skedde i Göteborg under hösten, med positiva tongångar hos 
alla deltagare. Ordförandeskapet tas nu över av Tyskland och Mille Örnmark sitter kvar i 
styrelsen i EUSA till 2021. 

Den stora frågan som EUSA driver just nu är 100% simkunnighet.  

Uteslutning. 

Medlemmar som inte betalat medlemsavgift utesluts den 1/1 2020 om de inte meddelat 
förklaring. 

Träffpunkt Idrott. 

SBB deltog på möte om Träffpunkt Idrott och slog fast att SBB ska använda tillfället för att 
presentera certifieringsutbildningarna och visa resultaten från uppföljningen av den stora 
attitydundersökningen. 

Lågt antal drunkningar i år. 

Michael från Svenska Livräddningssällskapet berättade att året varit positivt och att 
antalet drunkningar i år är nära den lägsta siffran någonsin. De utreder för att bättre 
förstå vad som ligger bakom den positiva utvecklingen.

Nästa möte är den 11 december. 

På återhörande 

SBB’s Styrelse 


