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Fokus för BNV vid denna konferens: Revidering av checklistan som används för
inspektion
Sammanställning nedan av kommentarer kring checklistan på BNV-träff utförd av Felicia
Nipstrand, Stockholms miljöförvaltning

Allmänt
Generellt svårt att få plats att skriva, vid vissa kolumner krävs större utrymme.
Riskbedömning
Riskbedömningar bör ske rutinmässigt, ex. vid fekala incidenter.
Idrottsförvaltningen har gjort omfattande riskbedömningar som är bra.
Vilka krav kan tillsynsmyndigheten ha på riskbedömningsrutiner?
Riskbedömning kan vara omfattande kap 2 MB. Vilken risk är mest värd att prioritera,
exempelvis kemikalierisk, fekala incidenter, halka eller hygien?
Krävs det kompetens och ansvarsfördelning samt rutiner för fekala incidenter?
Kap 1 Kunskap i verksamheten
Kan 1.1 vara onödig? Samlad fråga på slutet av första kapitlet istället vore bättre/tydligare.
Kap 2 Organisation och ansvarsfördelning
Ta bort 2.5 då den sammanfaller mycket med 2.1?
Kap 3 Provtagning
Var och när tar ni proverna? Ställs krav för tillflödesmätare?
(Stöd kan hämtas från anmälan för nya verksamheter)
3.1 Har det förekommit avvikelser inom de senaste 12 månader är bättre formulerat.
3.3 När och var tas proven?
Kap 5 Städning
På detta kapitel skulle det krävas något större utrymme för att kunna skriva.
5.3 Skulle behöva en kompletterande fråga med ”Hur ofta” denna rengöring görs på
respektive inredningsdetalj.
-Rengöring av leksaker och ruschkanor- hur går ni till väga där och hur ofta?
Tänk igenom noggrant vid ändring.
5.12 Utveckla ordet desinficering så det inte blandas ihop med desinfektionsmedel.
Klargör begreppet.
- Städning är en sak
- Desinficering är en annan
(En bedömning av de inhämtade städrutinerna får göras hemma på kontoret.)
Kap 6 Hygien

-Finns det några rutiner för föräldrar/ anhöriga som följer med till simskola med hygien?
-Finns det några rutiner för mat eller dryck vid bassängområdet, ja eller nej?
6.2 Skyltning med regler i simhall, duschrum?
Frågan är flummig då det förutsätter att hygienguiden är med. Alla håller med. Kombinera
med 6.3.
6.4 Tvål, och Schampo borde det stå.
Kap 7 Hygien babysim
Mer riktat till varmvattenbassänger som exempelvis bubbelpooler och rehab än till specifikt
babysim? Kan det kopplas ihop med kap 18?
Borde finnas en fördjupning i bubbelpoolskontroll, då bristerna ofta är många och omfattande.
Kap 8 Legionellakontroll
Stryk fråga 8.1
Kap 9 Kemikaliehantering
9. 2 & 9.7 Arbetsmiljöverkets bord? Frågan är något flummig, är detta en miljöbalksfråga
eller en brandskyddsfråga? Från vem ska krav och rekommendationer ges och vem innehar
mest kunskap kring dessa frågor?
Förvaltningslagen ska meddelas vid brister.
Viktig fråga att
tänka på,
Ytterligare: Vad gör vi med frågan 9.2 (och lite 9.7) om de svarar ja respektive nej?
många tycks
Man måste komma någon vart med den, eller räcker det endast med ja/ nej- svar.
oeniga
-Är svaret då relevant? Det måste finnas någon slags uppföljning.
kring detta!
Någon sa:
”Ibland kan det vara bra att endast påpeka det man ser, att åtminstone uppmärksamma
frågan kan vara värdefullt för deras tankesätt och framtida åtgärder”
Kommit fram till: Stryk fråga 9.7, låt 9.2 vara kvar men lägg den allra sist i kapitel 9.
Övrig frågor inom kapitlet:
-Kommer kemikalieångor från städutrymmen ut till allmänna ventilationen? Kan det vara en
hälsorisk?
-Finns det några rutiner för leverantörerna av kemikalier som kommer med lastbil, ur en
säkerhetssynpunkt, hur vet man att det går rätt till osv?
Kap 14 Driftjournal och avvikelser
Bör 14.3 verkligen ligga under Driftjournal & avvikelser?
Kap. 17 Hygien del 2
17.2 Viktig fråga när det handlar om hygien och att de badande duschar nakna och ordentligt,
därför krävs trygghet och avskildhet med separat omklädningsrum för damer resp. herrar.
Runt om i landet har det öppnats könsneutrala omklädningsrum för HBTQ- personer, vilket vi
kan vara beredda på att frågan kommer utökas i framtiden.
- Ges alla möjligheter idag att duscha nakna och vara bekväma med det?

I fråga om bekvämlighet föredras bås om 2 eller 3, istället för helt öppet duschrum där alla
duschar tillsammans. Detta krävs dock att duschväggar måste vara lättstädade och det måste
synas utifrån hur många som står i duschen (då det förekommit sexhandel på vissa
anläggningar)
Allmänna tekniska uppgifter
T11. Vet alla vad snabbsandfilter är?
Filter som installeras måste klara kapaciteten av badande människor. Filterteknik måste
utföras med stort kunskapsunderlag. Membrantekniker blir allt mer populärt.
-Marithe ser till att frågan om filteranläggningen och dess kapacitet och teknik tas upp på ett
tydligare sätt så det är enkelt att ställa frågan och även att besvara den.
Kanske ett nytt kapitel om Teknik? Hur mycket kunskap krävs det att vi inspektörer innehar
och var går gränsen?
Bilagor
Ta bort Processing och andra företag, känns enligt vissa oprofessionellt med privata företag
som tips.
Övrigt
• Dokumentet måste ha samma format och rubrikerna måste ha samma typsnitt. Se över
designen.
•

I avsnittet ’Kommentarer till allmänna tekniska uppgifter’ i första stycket, sista
meningen står det ”avluftning” ihopblandat med ordet avdunstning?

•

Byt plats på kapitel 1 och kapitel 2 i checklistans första del.

•

Lägg till en ruta för anmäld respektive oanmäld inspektion

•

Tydliggör kring desinfektionsmedel för badvattnet i ”kommentarer till allmänna
tekniska uppgifter”.

•

I ”kommentarer till allmänna tekniska uppgifter” i andra stycket som handlar om
hydraulik, så vore det skönt att ha allt samlat på samma ställe. Det är jobbigt och
oprofessionellt att bläddra mellan pappren under en inspektion.

•

Vore bra att kombinera det som man ser vid rundvandring och en egen rubrik vid
genomgång. Att man sorterar var sak för sig och slipper bläddra fram och tillbaka vid
en inspektion.
Ex. Teknik var för sig, hygien för sig osv.

•

T1:an läggs på första sidan.

•

I vissa fall undvika ja och nej frågor, och istället hålla det öppet- ibland finns det fler,
mer utvecklade svar än ja eller nej.

