
SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? 



Vad vet vi om åldersfördelningen 
av lekredskapen? 

Nästan 30% eller 108 lekredskap är äldre än 15 år, varav 41 är över 20!  

Lekredskaps ”livslängd”. 
Ett lekredskap i trä beräknas ha en ”livslängd” vid normalt slitage på 15 år. 



108 lekredskap äldre än 15 år 



Vad vet vi om farliga och 
allvarliga fel? 

Besiktning 
Hösten 2011 gjordes en besiktning av de lekplatser som kommunen förvaltar. 

Felen graderas i fyra grader: 
1. Risk för allvarlig skada 
2. Stor risk för skada 
3. Risk för mindre skada 
4. Rekommenderad säkerhetsåtgärd 

135 lekredskap har allvarliga fel som bör åtgärdas omgående! 



Farliga fel 



Vad är lekredskap? 



Vad vet vi om fallunderlaget och  
dess stötdämpande effekt? 

Alla lekredskap ska ha ett eget fallutrymme! Denna yta ska vara fri från hinder. 
Det finns en mängd  olika material som lämpar sig som stötdämpande underlag i  
fallutrymmet. Det vanligaste är sand som ska vara fri från lerpartiklar och med en  
fraktion mellan 0,2 – 2 mm. 
Alla fallskyddsmaterial  har en sak gemensamt – det att de måste underhållas för att  
behålla sina stötdämpande egenskaper! 

På de kommunala lekplatserna finns det 327 lekredskap som kräver eget fallutrymme 
med stötdämpande effekt. Av dessa 327 är det bara 73 st eller 22% som inte fått någon 
anmärkning.  



Åtgärdsplan 
för att säkerställa de kommunala lekplatserna 

1. Vad räknas till Drift, Underhåll och Investering? 
2. Åtgärdernas kostnadsfördelning 
3. Kostnader för underhåll 
4. Kostnader för nödvändiga investeringar 
5. Budgetsammanfattning 



Drift 

Daglig skötsel utan bestående värde.   
Daglig skötsel är nödvändig för att lekplatsen ska vara säker och tillgänglig 
för användarna - Barnen. 
Till daglig skötsel hör renhållning och tillsyn. 



Underhåll 

Planerad åtgärd som syftar till att bevara och säkra lekplatsen tänkta och ursprungliga  
funktion under dess livslängd. 
 
Till exempel: 
§Luckring av stötdämpande fallunderlag (sand). 
§Påfyllning av sand. 
§Målning och annan ytbehandling. Smörjning av lager. 
§Byte, reparation av trasiga/defekta komponenter. 



Investering 

Åtgärder som syftar till att höja standarden på lekredskap/lekplatsen för att klara 
europastandardens krav på säkerhet. 
 
Åtgärd som krävs för att reparera ett lekredskap som av olika anledningar tillåtits att gå  
ner i skick där planerade underhållsåtgärder inte räcker till. 
 
Investeringen ökar lekplatsens attraktionskraft och/eller tillgänglighet. 



Fördelning av kostnader  
för lekplatser 

Drift och Underhållsbudget Investeringsbudget 

§Tillsyn, skadeinventering 
 
§Renhållning 
 
§Luckring av sand 
 
§Påfyllning av sand 
 
§Slipning och målning av  
lekredskap 
 
§Byte/reparation av defekta 
komponenter 

§Utökning av stötdämpande yta 
 
§Rivning av befintlig utrustning 
 
§Nya lekredskap inkl. montering 
och markarbete 
 
§Schaktning för nytt fallunderlag 



Drifts- och Underhållskostnad 

Teoretisk modell för de årliga drifts- och underhållskostnader för kommunala lekplatser 

 Drifts- och underhållsbudget  330 000,00 



För att de kommunala lekplatserna i Ystad ska uppnå nationell standard beträffande  
Säkerheten krävs en ordentlig kraftsamling och en investering om 3,1 Mkr. 

För att åtgärda det mest akuta och farliga fel (prioritet 1) och brister, som naturligtvis är de som  
orsakar de allvarligaste skadorna, uppgår denna kostnad till 2,2 Mkr. 

Investeringskostnad 



Vilka fel och brister  
måste åtgärdas? 

Vad säger Lagen? 

Plan- och Bygglag. 
3.kap, 17§ 
Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för  
olycksfall begränsas. 

Produktsäkerhetslagen. 
2§ 
Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet  
och som tillhandahålls i offentlig verksamhet. 
 
11§ 
En vara som uppfyller svensk standard som överför en Europastandard skall anses 
säker i fråga om sådana risker som omfattas av standarden. 

Finns det någon sådan standard? 

Ja – EN 1176 och 1177:2008 



Budgetförslag  
för de kommande 3 åren 

Förutsättningar 
Investeringskostnaderna för de kommande tre åren på totalt 3,1 Mkr behövs för att säkerställa 
att lekplatserna som förvaltas av Ystads kommun ska uppnå nationell standard. 
Invsteringskostnaden behövs för att inte säkerheten ska åsidosättas. Detta är också kraven i 
både PBL och PSL.  
 

Till investeringskostnaderna ska också läggas kostnaderna för drift och underhåll som är 
kostnadsberäknade till 0,33 Mkr/år. 
 

Investeringskostnaderna för att arbeta bort säkerhetsriskerna föreslås som en investering på  
2,3 Mkr för år 2013, 0,5 Mkr för år 2014 och 0,25 för år 2015. 
 

Budgetförslaget är utarbetade med 2011 års besiktning av lekplatserna och lekredskapen i 
Ystads kommun som grund. 



BUDGETFÖRSLAG 
2013 - 2015 

Budgetförslag för kommunala lekplatser 

Budgetförslaget bör revideras med årlig index 


