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Om bassängnätverket
Bassängnätverket inom Miljösamverkan Stockholms län har varit igång sedan mars 2011.
Syftet med nätverket är att utveckla tillsynen och att uppnå förbättrad egenkontroll vid
bassänganläggningar och därmed också minskade hälso- och miljörisker. Arbetet sker genom ett
nätverk som träffas regelbundet och genom ett antal mindre arbetsgrupper.
För att utveckla nätverket ytterligare genomfördes en utvärdering bland nätverkets medlemmar.
Utvärderingen genomfördes vintern 2016/ 2017.
Dokumentation från bassängnätverket finns på miljosamverkanstockholm.se >>
Utvärderingen är sammanställd 2017-04-03.

Utvärdering
Hur länge har du varit med i Bassängnätverket?

Hur många träffar har du varit på?
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Har du deltagit i något studiebesök?

Har du deltagit i något extra seminarium? (ventilation, städning)

Har du använt dig av checklistan vid tillsynen?

Har du använt dig av bilagorna till checklistan
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Om ja, kommer du att fortsätta att använda materialet?

Om nej, tror du att du kommer att använda materialet framöver?

Utveckla gärna dina tankar om användning av checklista och bilagor
Checklistan för inspektion är nog ganska komplett och bra! Den kanske inte ska bli för lång
heller.
Även om jag arbetar med annan finsk lagstiftning så kan jag långt använda materialet, dock
med vissa modifieringar. Däremot är övrigt material anvisningar guld värda samt
diskussionerna och möjligheterna att kontakta kolleger med samma problemställningar.
Jättebra underlag för tillsynen. Man slipper leta efter regler och lagar - allt som behövs finns i
checklistan och i bilagorna. Toppen!
Har använt checklistan några år. Nackdelen med bassängnätverkets checklista är att den är
väldigt detaljerad och något år valde vi att göra en egen checklista med enklare frågor och
mindre detaljer.
Vi har inspirerats av det material som ni har tagit fram och anpassat det till vår tillsyn.
Jag tycker det är bra att det finns checklistor för oss som enbart har en badanläggning. Det är
även bra att det finns råd gällande städning och hygien att ha i ryggen när man ställer kvar
för att veta att det är en rimlig nivå på kraven. Jag kommer att fortsätta att använda dessa
och gå på mötena även i framtiden. Mycket bra jobbat!
Väldigt bra med samsyn i kommunerna, skulle behöva fler diskussioner hur man ska bedöma
vissa frågor. Verksamheterna som har fler objekt i länet, är positiva för att ha samma frågor i
olika kommuner.
Har haft stor nytta av bilagorna. Har omarbetat nätverkets checklista för våra egna behov.
Informationsskriften om städning och hygien har jag omarbetat till ett informationsblad och
lagt ut det mesta av innehållet omarbetat på kommunens hemsida.
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I vilken grad har Bassängnätverket uppfyllt dina förväntningar?

Har du genom Bassängnätverket fått kunskap som du har nytta av i
tillsynsarbetet?

Tror du att Bassängnätverket gett verksamhetsutövarna mer kunskap om
hygien, städning och risker i bassängmiljöer?
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Uppfattar du att Bassängnätverket bidrar till att skapa bättre bassängmiljöer?

Vill du att Bassängnätverket ska fortsätta som hittills?

Föreslå gärna förbättringar i stort och smått samt idéer för kommande träffar!
Vill först kommentera att tillsynen och kunskapsspridningen genom bassängnätverket gör
skillnad. Tyvärr ligger dock den största påverkan gällande god miljö i badhus hos de
ansvariga politikerna och dess prioriteringar. Jag är stolt medlem i bassängnätverket, jag har
även skrivit det på linkedin :). Det jag efterfrågar är mer bilagor. De frågeställningar jag
grunnar på är tillsyn av badtunnor och utsläpp av backspolat vatten.
Jag tycker det är en bra blandning mellan teori och praktik (både besök och praktiska
övningar städ mm) men även konferenser där alla delar bidrar med sin del i helheten.
Fler gemensamma tillsynsprojekt. Projektet kring städning och hygien är jättebra!
Studiebesök och föreläsare är väldigt intressant. Deltog själv vid städseminariumet på
Eriksdalsbadet. Behöver för egen del ta reda på hur andras avgifter för tillsyn fungerar. Det är
mycket bra att kunna ställa frågor till erfarna inspektörer och få snabba svar.
Utomhusbassänger kan också vara intressant att prata om vid en träff.
Jag tycker det är toppen att vi bara träffas, diskuterar och belyser olika frågeställningar. Bra
också med olika projekt! Har dock inga direkta förslag. Bra om vi håller oss framme när FoHM
ser över sina allmänna råd. De borde lyssna på oss om vi är många!
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