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Minnesanteckningar  
Sektorgrupp Publika Bad – Verksamhet  

2020-11-19, kl 10.00-12.00. Digitalt möte via Lifesize 

Deltagare 

 

Anette Hägnemo  Samordnare Bad - Göteborg Stad  
Anki Magnusson  Enhetschef - Malmö Stad  
Anna-Lena Pligg, Åsa Åman  Fritidschef - Avesta kommun  
Cajsa Andersson, Mikael Gut, Erika 
Lederud 

Lugnet - Falun kommun  

David Berglund  Enhetschef - Paradiset i Örnsköldsvik  
Eva Molnar  Enhetschef Bad- Ulricehamns kommun  
Håkan Rommefeldt  Enhetschef Sjuntorps - Trollhättan stad  
Jan Bergendahl  Fastighetsansvarig Medley  
Jesper Svensson  Fritidschef - Vara Kommun  
Joakim Halvarsson  Enhetschef Storsjöbadet - Östersunds 

kommun  
Johanna Thorsell  Enhetschef Bad - Gävle kommun  
Jonna Kling Segrén  Enhetschef Navet - Umeå kommun  
Jon Nordquist  Driftsamordnare simhallen - Stenungsund 

Arena  
Jonna Kling Segrén  Enhetschef - Umeå kommun  
Julia Karlsson  Administratör Svenska Badbranschen  
Kari Tryde - Johan Naenfeldt  Chef Parkbadet / Receptionsansvarig - 

Sandvikens kommun  
Magnus Haara - Christer Sörliden  Högevall - Badchef & Badmästare  
Marie Ljung  Enhetschef Lundbybadet - Mjölby kommun  
Michael Stenbeck  Poseidon Tech  
Mikael Olausson  Svenska Livräddningssällskapet  
Mona Carlbom  Verksamhetschef - Borås stad  
Patrik Samuelsson  Avdelningschef Bad - Umeå kommun  
Pernilla Norell  Enhetschef - Karlskoga  
Peter Wallin  Enhetschef Nordpoolen- Bodens kommun  
Rebecca Sandberg  We Group  
Stephan Hammar  Verksamhetschef Sundstabadet  
Torbjörn Bergvall  Affärsområdeschef Bad, Munktellbadet / vice 

ordförande Sv Badbranschen 
Ulla Karin Solum  Maserhallen/ Borlänge  
Veronika Wintvik  Badchef - Klitterbadet  
Åsa Jansson  Arbetsledare Badverksamhet Tivolibadet, 

Kristianstads kommun/ ledamot Sv 
Badbranschen 

Åsa Reuterdahl  Rosenlundsbadet / Jönköping kommun  
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Inledning 

Mötets moderator Åsa Jansson hälsade välkommen till sektorgruppens första 

digitala sektorgruppsmöte. Stämde av dagordning och prickade av deltagarna. 

Aktuellt läge kring pandemi 

- Patrik Samuelsson redogjorde för Coronaläget i Sverige och hur det 

påverkat Badbranschen i stort. Flertalet av badanläggningarna i Sverige 

har stängt för allmänheten medan simundervisning och träning för -05 och 

yngre bedrivs. De flesta gym håller öppet. Många har rapporterat att en 

beräknad prognos för intäktsbortfall verkar ligga på ca 30% för helåret. 

Men det var innan de nya restriktionerna kom under hösten. 

Svenska Badbranschens rekommendationer 

- Torbjörn Bergvall presenterade en sammanfattning av Svenska 

Badbranschens utskickade rekommendationer. Branschföreningen har 

efter kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Folkhälsomyndigheten 

(FHM) löpande sammanställt och lämnat rekommendationer på hur 

anläggningarna skall göra för att kunna ha öppet med egen riskanalys. Se 

utskickade medlemsbrev. 

 

Laget runt  

Göteborg Stad / Anette Hägnemo – Stängt sina samtliga badanläggningar 

sedan 29 oktober, även sina gym.  

 

Malmö Stad / Anki Magnusson – Alla bad är öppna  

 

Falun / Cajsa Andersson, Mikael Gut och Erika Lederud – Stängt för 

allmänheten och skolbad, endast öppet för föreningar och dem för 

medicinskt  

 

Örnsköldsvik / David Berglund – Stängd anläggning. Simskolor är fortsatt 

igång och föreningslivet för barn/ungdom födda 2005 och senare. Tappat 

3.7 miljoner i intäkter.  

 

Ulricehamn / Eva Molnar – Badet är stängt. Babysim, skolverksamhet och 

simträningar är igång.  

 

Trollhättan / Håkan Rommefeldt – Kommunala badet är stängt och skall 

vara stängt året ut. Minskade grupper med babysim och simträningar. 

Föreningarna får bedriva verksamhet på eget ansvar.  
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Avesta / Anna-Lena Pligg, Åsa Åman – Stängt för allmänheten, föreningar 

och skolverksamhet är det fortsatt öppet för.  

 

Medley / Jan Bergendahl – Stängda anläggningar i Halland och Östra 

Götaland med enbart öppet för föreningar. Övriga öppna men gjort 

anpassningar i anläggningarna.  

 

Vara / Jesper Svensson – Baden är stängda. Har igång simundervisning 

och föreningsliv.  

 

Östersund / Joakim Halvarsson – Fortsatt öppet, inga riktlinjer ännu.  

 

Gävle / Johanna Thorsell – Stängt sedan 16 november. Simskolan och 

föreningar är fortsatt igång.  

 

Stenungsund – Jon Nordquist – Badet är fortsatt öppet får besked 20 

november om stängning sker eller ej. Skolor, föreningar och medicinska 

behov skall fortsatt vara öppet för.  

 

Umeå / Jonna Kling Segrén, Patrik Samuelsson – Alla anläggningar 

stängda. Skolan har tagit ett eget beslut att inte genomför simskola.  

 

Sandviken / Kari Tryde, Johan Naenfeldt – Fortsatt öppet, minskat antalet 

deltagare på deras pass, vanliga öppettider, tagit bort babysim pga. 

föräldrarna. Tappat ca en femtedel av besökarna.  

 

Lund / Magnus Haara, Christer Sörliden – Stängt bad för allmänheten men 

fortsatt öppet för skolor och föreningar.  

 

Mjölby / Marie Ljung – Stängt för allmänheten men fortsätter bedriva 

skolverksamhet, simskola och babysim.  

 

Svenska Livräddningssällskapet / Mikael Olausson – Jobbar för att 

anläggningarna skall vara öppna för simkunnigheten. Fortsatt utbildningar.  

 

Poseidon Tech / Michael Stenbeck – Enda medverkande leverantören. 

Ännu inte påverkade utav pandemin.  

 

Borås / Mona Carlbom – Stängda anläggningar, även ställt in 

skolverksamheten när det var andra i verksamheten. Simklubbarna och 

simskola har varit fortsatt igång.  

 

Karlskoga / Pernilla Norell – Stängt för allmänheten, fortsatt öppet för 

skola och förening.  

 

Boden / Peter Wallin – Stängt för allmänheten, fortsatt öppet för skola och 



 
 
 
 
 

4 (5) 

förening.  

 

Karlstad / Stephan Hammar – Stängt för allmänheten, enbart 

föreningslivet är fortsatt igång.  

 

Eskilstuna / Torbjörn Bergvall – Öppet för motionsimning, egen 

simskola/babysim, skola och föreningsliv (födda 2005-), gjort egna 

riskanalyser.  

 

Borlänge / Ulla-Karin Solum – Anläggningen är stängt för anläggningen, 

fortsatt öppet för skolan och föreningslivet.  

 

Falkenberg / Veronika Wintvik – Stängt för allmänheten, fortsatt öppet för 

skola och föreningsliv. I skolan är det enbart en klass i taget.  

 

Jönköping / Åsa Reuterdahl – Stängt för allmänheten, fortsatt öppet för 

simskola och föreningsliv. Även öppet för dem som skall göra prov/testning 

i bassäng.  

 

Kristianstad / Åsa Jansson – Fortsatt öppet men med begränsningar på 

antal personer i anläggningen.  

 

Rapport från styrelsens arbete (Åsa Jansson) 

- Skapat en arbetsgrupp mellan Svenska Badbranschen och Svenska 

Badmästare förbundet. Svenska Badbranschen kommer att ha två sidor 

branschinformation i varje nummer utav tidningen Badmästaren. 

- Gjort ytterligare en uppföljande kundattitydundersökning på vad svenska 

folket tycker om att gå och bada på publika badanläggningar. 

Undersökningen görs av undersökningsföretaget Origo, på uppdrag av 

Svenska Badbranschen. Parkbadet i Sandviken har gjort en egen regional 

Origoundersökning, dels för att få ett lokalt resultat samt att kunna jämföra 

sig med riket i övrigt. Vi uppmuntrar fler medlemmar att göra på samma 

sätt. 

- Som medlem har vi tillgång att läsa standarderna på SIS egen hemsida. 

- Nya medlemskyltar att sätta upp på anläggningen har tillverkats och 

kommer att skickas ut till samtliga medlemmar. 

- En räkning över antal publika badanläggningar i Sverige är genomförd och 

visar på 388 anläggningar (prel). 

- Årsmötet i februari kommer genomföras i Stockholm, i samband med 

Träffpunkt Idrott Pop-Up och tillsammans med Svenska 

Badmästarförbundet.  

Arbetsgrupper 

- Arbetsgrupp Kompetensförsörjning. Åsa Jansson redovisade det som 

beslutades på årsmöte 2020 kring titulatur och krav – Badvärd och 
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Badmästare. Arbetsgruppen består idag av Åsa Jansson, Mona Carlbom, 

Stefan Karlsson, Lars-Olof Uhlin, Stefan Sjöström, Stephan Hammar.  

- Arbetsgrupp Nyckeltal. Torbjörn Bergvall redovisade den framtagna och 

beslutade (sektorgruppsmöte feb2019) gemensamma struktur för 

besöksstatistik. Ännu har vi dock inte kommit igång med insamling av 

besöksstatistik, men efter årsskiftet 2020/21 kommer Administration att 

skicka ut en mall att fylla i och skicka in för branschsammanställning. 

   Vi kommer enligt tidigare förslag att titta vidare på fler nyckeltal som är 

av intresse att kunna jämföra sin anläggning mot andra. Arbetsgruppen 

består av Patrik Samuelsson och Torbjörn Bergvall, men anmäl gärna 

intresse att ingå och delta i arbetet. 

- Arbetsgrupp Städ i badmiljö. Patrik Samuelsson redovisade att arbetet 

inte kommit igång men att det finns en början till arbetsgrupp bestående 

av: Patrik Samuelsson, Anna Jäder, Johanna Thorsell, Ove Åkesson 

 

Nästa möte 

- Nästa möte är planerat till ännu ett digitalt möte den 15 december kl 10–

12. Inbjudan kommer att skickas ut. Huvudfokus på mötet blir 

introduktion/genomgång av reviderad standard (SS EN 15288–2:2018).  

Avslutning 

Mötets moderator Åsa Jansson tackade för ett mycket bra och givande möte 

och förklarade mötet för avslutat. 

 
Vid pennan 

Julia Karlsson 

Administratör Svenska Badbranschen 

 

 

 

 


