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Certifiering av besiktningsmän för lekplatser – inte
tvingande för kommunerna
Det Norske Veritas Inspection AB har på eget initiativ ansökt hos SWEDAC
om ackreditering för certifiering av besiktningsmän för besiktning och kontroll av platser för lek, motion och annan utevistelse. Det Norske Veritas har
sett denna typ av besiktning som en ny kommersiell marknad.
Från Kommunförbundets sida har vi avstyrkt certifieringsförfarandet.
SWEDAC har trots detta ackrediterat Det Norske Veritas att certifiera besiktningsmän utifrån en av dem upprättad kravsspecfikation.
Enligt Kommunförbundets uppfattning är det bra att det ställs krav på
besiktning av lekplatser mm. Det är dock inte tvingande för kommunerna att
använda certifierade besiktningsmän vid kontroll och besiktning av de kommunala anläggningarna. Kommunernas har även i fortsättningen full frihet
att utbilda egen personal som kontrollerar att lekplatserna är säkra, vilket
också i många fall kan vara ett betydligt billigare alternativ.

Bakgrund
I Plan- och bygglagen regleras att lekplatser ska skötas så att risken för
olycksfall begränsas. I Boverkets Byggregler anges att exempel på utförande
finns i vissa angivna Europastandarder. Dessa har högre säkerhetskrav och är
betydligt mer omfattande än tidigare gällande svensk standard. Dessutom
krävs att ansvariga personer ges en fördjupad kunskap om de nya kraven på
lekredskap och deras stötdämpande underlag.
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I Sverige finns uppskattningsvis cirka 50 000 lekplatser; ägda och förvaltade
av kommuner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar m.m. Beräkningar som redovisats av Konsumentverket visar att cirka
12 000 olyckor sker på lekplatser varje år, vilket motsvarar cirka 6 % av det
totala antalet barnolyckor. Olyckor som inträffar på lekplatser är ofta svårare
än barnolyckor i genomsnitt.

Förbundets ståndpunkt
Svenska Kommunförbundet delar uppfattningen att kontroller måste ske av
platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap, att detta
måste ske återkommande, samt att sådana kontroller måste utföras av personal med kompetens för ändamålet. Det är viktigt att sådana anordningar
finns, och att dessa utformas och sköts på ett riktigt sätt. Den nya Europastandarden har högre säkerhetskrav, är betydligt mer omfattande och kräver
fördjupad kunskap hos ansvariga personer jämfört med tidigare gällande
svensk standard.
Vår uppfattning är dock att respektive kommun själva måste avgöra om
berörd personal för besiktning har rätt kompetens för uppgiften, vilken utbildning som erfordras, utbildningens omfattning, form för utbildning o.s.v.
Så är förhållandet i allmänhet inom annan kommunal verksamhet som inte är
av myndighetskaraktär, såsom miljö- och hälsoskyddsinspektion och byggnadsinspektion m.fl. verksamhetsområden. Generellt avgör kommunerna
själva krav och erforderlig kompetens på sin personal, krav på personcertifiering ställs alltså inte.
Enligt vår uppfattning skulle en certifiering medföra avsevärt ökade kostnader för kommunerna. Vi befarar att ökade kostnader skulle medföra att
kommunerna tvingas att stänga vissa lekplatser av kostnadsskäl, vilket vore
en icke önskad utveckling. Kommunförbundet har med hänvisning till ovanstående avstyrkt remisserna angående certifiering av besiktningsmän.

Alternativ
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, har, trots Kommunförbundets inställning, ackrediterat Det Norske Veritas att certifiera
besiktningsmän enligt ovannämnda kravspecifikation. Detta innebär att det
är denna kravspecifikation som gäller för ackrediterad certifiering i Sverige.
Kontroll utförd av certifierad besiktningsman kan vara ett sätt att utföra
besiktningar och kontroller, men är alltså på intet sätt tvingande för kommunerna. Kommunerna har full frihet att själva utbilda personal med uppgift att
kontrollera att lekplatserna är säkra. I det arbetet kan Kommunförbundets
handbok ”Säkra lekplatsen!” vara ett värdefullt stöd. Syftet med boken är att
bidra till ökad kunskap och medvetenhet om säkerhetsproblematiken och de
vanligaste felen på våra lekplatser. Boken riktar sig främst till kommunala
befattningshavare, skol- och förskolepersonal, fastighetsägare, bostadsföretag
och bostadsrättsföreningar med ansvar för lekplatser, men också till föräldrar
som vill minska riskerna för allvarliga barnolycksfall.
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Handboken kan användas som informationskälla och hjälpmedel och är baserad på nu gällande standard för säkerhet på lekplatser. Den behandlar bl.a.
de nya och strängare säkerhetskrav som återfinns i ovannämnda Europastandarder. Handboken behandlar krav på tillsyn, funktionskontroll och årlig
besiktning. Enligt Kommunförbundets uppfattning uppfyller handboken väl
de krav som behöver ställas avseende kontroll, drift, underhåll och reparationer av lekplatser m.m.
Handboken ”Säkra lekplatsen!” kan beställas via vår hemsida,
www.svekom.se såväl som via telefon 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40.
Handboken kostar 195 kronor (145 kr vid beställning av minst fem exemplar),
beställningsnummer 7099-954-6.
Frågor besvaras av Bengt Skagersjö via e-post bengt.skagersjo@svekom.se
eller på telefon 08-452 79 64.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
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