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1. Problembeskrivning
I februari 2021 började nya allmänna råd och en vägledning om bassängbad från
Folkhälsomyndigheten (FoHM) att gälla. Även om det har kommit nytt material saknar
inspektörerna material för att göra bedömningar vid inspektionerna och för att bli säkrare i sin
kravställning. För bassängbaden kommer det ständigt nya reningstekniker och det är svårt att
som inspektör veta dels hur tekniken fungerar, dels hur effektiv den är. Eftersom det finns olika
typer av bassängbad finns det också olika risker med baden, även vägledningen separerar
mindre och stora bad och ställer olika krav på dessa. Det skiljer sig om baden är inom- eller
utomhus, små- eller stora etc. Något som ökar är bostadsrättsföreningar som anlägger pool.
Poolen används då av många personer, och den ansvarige är ofta boende i föreningen som inte
är kunnig inom vilka regler och risker som finns.
När det gäller hälsa kopplat till bad lyfts ofta de negativa hälsoaspekterna så som luftrörsbesvär
och astma. Bassängbad innebär även positiva hälsoeffekter som vi vill lyfta i ett bredare
perspektiv inom projektet.
2. Syfte
Syftet med projektet är öka kvaliteten på tillsynen genom kunskap och samordnade
bedömningar. Vi vill också fokusera på hälsan i ett brett perspektiv, både risker och fördelar
med bassängbad ska lyftas. Detta ger i längden bättre kvalitet på bassängbaden och mindre risk
för olägenhet.
Genomförande
Första aktivitet inom projektet är att göra en översikt av vad som skiljer nya och gamla
allmänna råd. För att göra detta har vi bland annat vi lyssnat på Folkhälsomyndighetens
seminarium den 22 april 2021. Innan seminariet läste arbetsgruppen igenom de allmänna råden,
och skickade våra frågor till Folkhälsomyndigheten.
Därefter ska vi ta fram en kunskapssammanställning som ska vara till hjälp för inspektörer som
ska göra tillsyn. I den ska bland annat finnas beskrivning av tekniker som används eller är på
gång, eventuellt kan jämförelse göras med Tyskland som ligger långt fram inom området. I
kunskapssammanställningen vill vi också beskriva hälsa kopplat till bassängbad i ett bredare
perspektiv.
Inom projektet ska vi ta fram tre olika checklistor, baserade på vägledningen och det allmänna
rådet. Det är svårt för en inspektör att vid samma tillfälle hinna med att inspektera både
hygienbiten och teknikbiten, därför ska det finnas separata checklistor för de båda delarna.
Beträffande hygiendelen ska vi utgå från, och återanvända material som redan idag finns
framtaget av kommunerna. En speciell checklista för små bad ska tas fram.
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Projektarbetsgruppen kommer att samarbeta beträffande en utbildning med Mitt
Miljösamverkan (Falun) som driver projekt inom samma ämne. Utbildningen ska rikta sig till
inspektörer och eventuellt till verksamhetsutövare.
Under projektettiden kommer arbetsgruppen att driva ett Bassängnätverk, likt det som finns
inom Miljösamverkan Stockholm. Nätverket ska använda Teams som plattform för att kunna
dela dokument och chatta med inspektörer inom samma område.
Om det går att genomföra ska projektarbetsgruppen göra ett studiebesök på en anläggning.
Beroende på förutsättningarna kan Bassängnätverket eventuellt bjudas in att delta.
På grund av Covid-19 är fortfarande många bassängbad stängda för besökare och inspektörerna
gör skrivbordstillsyn. Därför skjuts tillsynsdelen inom projektet upp till våren 2022.
3. Projektmål
Projektmål
P1

Beskrivning
Bassängnätverket engagerar minst 14
deltagare för att kunna drivas vidare

Tidpunkt
December 2021

P2

Tillsynskampanjen engagerar minst 14
kommuner

Juni 2022

4. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter
Långsiktiga
effekter

Beskrivning

L1

Höja kompetensen inom
tillsynsområdet
bassängbad för alla som
vill delta i projektet
Kompetenshöjning ger i
längden bättre kvalitet
på bassängbaden och
mindre risk för
olägenhet

L2

Koppling
till
projektmål

Tidpunkt
Efter avslutat projekt

Efter avslutat projekt

4. Målgrupp och övriga intressenter
Målgruppen miljö-och hälsoskyddsinspektörer.
5. Avgränsningar
Eftersom checklistorna för hygien och teknik kommer att vara omfattande kontrolleras inte
dokumentationen i egenkontrollen för övriga områden, rutin för dokumentation, provtagning
och analys eller legionella inom projektet. Dock kommer egenkontrollen att kontrolleras enligt
checklistan för de små baden.

6. Projektorganisation
Lunds kommun (två deltagare)
Ängelholms kommun
Lomma kommun
Arbets-och miljömedicin Syd
Skånes Kommuner
7. Tid- och aktivitetsplan
2021
16 februari
Uppstartsmöte

9 mars

22 mars

9 april
22 april

Folkhälsomyndighetens seminarium

29 april
18 maj

1 juni

15 juni
Ht 2021
December
2022
Från januari

15 juni

Möten var tredje vecka

Diskussion om kommunernas
behov och vår möjlighet att
leverera inom projektet
Omvärldsspaning
Samarbete med
Bassängnätverket i Stockholm,
Mitt Miljösamverkan
(utbildning)
Skissa på en projektplan med
aktiviteter och tidsplan
Fortsatt omvärldsspaning,
diskussion om vilket material
som behöver tas fram inom
projektet
Avstämning inför FoHM
Om de nya allmänna råden och
vägledningen
Uppföljning från FoHM
Fokus aktiviteter och tidsplan
Färdigställ projektplan med
aktiviteter och tidsplan, fokus
mål och avgränsningar
Utkast på översikten av nya och
gamla allmänna råd,
informationsblad, checklistor
Översikten och infobladet delas
via bassängnätverket
Arbete med materialet
Material till
miljöförvaltningarna
Tillsyn bassängbad (exakt
tillsynsperiod är inte bestämd
ännu)
Återrapportering till
projektgruppen
Sammanställning av resultatet
Rapporten skickas till
styrgruppen
Projektet avslutas

8.

Resursramar
a. Personalresurser
Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 90
timmar per person. Arbetstiden för projektledarna specificeras inte.
b.

Övriga kostnader
Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning.

c.

Tidredovisning
Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten.

9.

Samordning
Projektarbetsgruppen samarbetar med Mitt Miljösamverkan beträffande utbildningen.

10.

Kommunikation
a. Intern kommunikation
Arbetsmöten sker via Teams, även gruppens samarbetsyta för material är via Teams.
Projektplanen och slutrapporten ska godkännas av styrgruppen.
b.

Extern kommunikation
Färdigt projektmaterial presenteras i Bassängnätverket (Teams) samt på Miljösamverkan
Skånes hemsida.

11.

Plan för utvärdering
Ingen utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att genomföras.

12.

Överlämnande och avslut
Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 15 juni 2022.

