
 
 
 
 
 
 
 

Box 448, 101 28 Stockholm 

www.svenskabadbranschen.se 

 

 

Presentation utav våra föreläsare  
 

Mikael Olausson 

  

Svenska Livräddningssällskapet - Områdesansvarig Säkerhet & 

Livräddning  

 

Att känna till gällande lagar och riktlinjer för bad- och bassängsäkerhet är 

grundläggande för att erbjuda en trygg och säker tjänst. Mikael Olausson är 

verksamhetsansvarig för Säkerhet & Livräddning på Svenska 

Livräddningssällskapet och kommer föreläsa om Svenska 

Livräddningssällskapets Nollvision och drunkning som fenomen. Webinariet 

avhandlar också vilka regelverk det finns att förhålla sig till som 

verksamhetsansvarig och vad det betyder att en; ”Vara och tjänst ska vara 

säker” utifrån produktsäkerhetslagen och inte minst, hur man kan arbeta för 

att leva upp till lagen. 

 

Ett Sverige fritt från drunkning- Lagen om skydd mot olyckor, 

konsumentverkets vägledning, MSB 

Ökad förståelse och kännedom om  
 

• Svenska Livräddningssällskapet som organisation  

• Drunkning som fenomen  

• Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB), ”Guide till ökad 
vattensäkerhet”  

• Konsumentverkets (KO), ”Vägledning för badanläggningar” och ”Ett Säkert 
Bad  
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Daniel Åkerström 

 

 
Äger och driver Privatpoolsföretaget DAPE  
 
Byggnadsingenjör med ekonomisk inriktning. Arbetat i branschen sedan 
2002. 
DAPE AB sedan 2010 
Byggt, renoverat installerat ett 100tal privatpooler samt ett antal mindre 
offentliga anläggningar. 
Arbetat aktivt i Svenska Badbranschen även tidigare SVPP i många år. 
Brinner för kvalité, yrkesstolthet och personal!  

 

Systematiskt Säkerhetsarbete Privatpoolssektor 

Ökad förståelse och kännedom om  

• Inventering och åtgärdsplan 

• Rutiner och planer för ökad säkerhet 

• Genomförande och uppföljning 

• Fallrisk, säkra lyft, kemikaliehantering och ansvar 
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Stephan Hammar 

 

Verksamhetschef kultur- och fritidsförvaltningen Karlstads kommun. 

I rollen har jag ansvar för bad- och sportverksamheterna i kommunen. Stort 

fokus har under de senaste åren legat på utveckling och drift av 

verksamheten på Sundstabadet. 

Jag är ekonom med bakgrund inom idrott, event och organisation och har 

verkat under åtta år i badbranschen.  

Jag kommer att prata om hur den offentliga badanläggningen 

Sundstabadet arbetat med tydligt fokus på ett systematiskt 

säkerhetsarbete. Arbetat har syftat till att skapa en trygg produkt för gästen 

så väl som en förutsägbarhet och tydlighet för medarbetare. Med fokus på 

gällande standard och övriga styrdokument diskuteras hur denna resa sett 

ut för badanläggningen. 

 

Systematiskt Säkerhetsarbete Badanläggningar 

Ökad förståelse och kännedom om  

• Kartlägga nuläget 

• Få transparent struktur - förutsägbarhet 

• Baserad på fakta och formell kunskap 

• Grundtrygghet för medarbetare – vet vad som ska göras, hur det ska 

göras, när det ska göras 

• Veta vem som faktiskt är ansvarig 

• ”Ett säkert bad” 

• Egna målsättningar med arbetet 

• Riskanalys 
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Mille Örnmark 

 

VD och koncernchef på We Group AB 

We Group är ett familjeföretag som ägs och leds av familjen Örnmark. 

Företaget är baserat i Göteborg, men med hela Sverige som sin arbetsplats 

och ibland även lite längre bort. Tidigare agerade vi under bolagsnamnen 

PP Arkitekter, Weedo tech, Controlux, Predevo och Project Planet, men 

sedan 2018 har vi samlat ihop vårt totalerbjudande under ett varumärke - 

We Group. 

We Group grundades år 1999 med idén om att bygga ett konsultbolag med 

enbart specialistkompetens inom bad och badbyggande. Men tanken 

föddes redan på 80-talet, när grundarna var verksamma inom basindustrin 

och såg att det saknades ett bolag som såg hela bilden. 

 

Tillämpliga AFS:ar, miljöbalken, rättigheter och skyldigheter, riskanalys. 

 

Systematiskt säkerhetsarbete Teknik 

• Vad är definitionen på Systematiskt Säkerhetsarbete? 

• Kort ”historisk” tillbakablick – vad har hänt på våra bad? 

• Vad säger lagstiftningen om Systematiskt Säkerhetsarbete på bad? 

• Vilka risker finns i tekniken på bad? 

• Vad är det som gör att det händer olyckor? 

• Hur kan vi minimera riskerna? 

• Vad kan Du göra för att minimera riskerna på ditt bad? 

•  

Standards – säkerhet, förutsägbarhet och trygghet 

• Standard SS-EN 15288–2:2008–1 

• Standard SS-EN 15288–2:2008–2 


