
Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (5)

Lekplatssäkerhet 2019 
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag av park- och naturnämnden genomfört besiktningar av alla 
lekplatser under 2019. Syftet med lekplatsbesiktningar är att tillhandahålla välskötta och 
säkra lekplatser som bidrar till lek, rekreation, rörelse och motion. Arbetet är också styrt 
av lagar och föreskrifter.

Under 2019 tog förvaltningen fram ett nytt arbetssätt för att hantera arbetet med 
lekplatsbesiktningar, genom att utse en processledare för att samordna och följa upp att 
besiktningar och åtgärder genomfördes enligt plan. I samband med detta utvecklades även 
samarbetet mellan beställande förvaltare och förvaltningens egen regi-verksamhet inom 
Skötsel och anläggning. En uppföljning av arbetet visade att det nya arbetssättet har 
resulterat i snabbare åtgärder – nästan dubbelt så snabbt jämfört med målvärdet. 

2019 års resultat visar en viss nedgång i antalet A-fel jämfört med 2018. Tendensen visar 
att antalet allvarliga fel på Stadens lekplatser minskar något över tid. Vad gäller B-fel så 
är det en markant skillnad 2019 jämfört med 2018 (från 286 fel till 108), vilket är en 
effekt av att förvaltningen har besiktigat alla lekplatser. Även C-felen har minskat något, 
men ligger fortfarande på en hög nivå som speglar behovet av kontinuerligt underhåll.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Utifrån park- och naturnämndens uppdrag kommer samtliga lekplatser att besiktigas varje 
år med start 2019. Denna kvalitetshöjning uppskattas kosta upp emot 7 mkr årligen. 

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Förvaltningens målsättning är att uppnå och bibehålla välskötta lekplatser med hög 
säkerhet, vilket bidrar till barn och ungas fritid, lek och fysisk aktivitet. 

Genom att Barnkonventionen blev lag (från och med januari 2020) är det av särskild vikt 
att förvaltningen har gjort kvalitetshöjande insatser på lekplatserna, bland annat genom 
årliga säkerhetsbesiktningar. 
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Samverkan
Förvaltningen bedömer inte att samverkan är aktuellt i denna fråga.
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Ärendet 
På uppdrag av park- och naturnämnden har förvaltningen under 2019 genomfört 
lekplatsbesiktningar på alla lekplatser. Detta tjänsteutlåtande innehåller förvaltningens 
information till nämnden om besiktningarna och arbetet med lekplatssäkerhet.

Beskrivning av ärendet
Från och med 2019 har Park- och naturförvaltningen i uppdrag att årligen besiktiga alla 
274 lekplatser. Tidigare var uppdraget att årligen besiktiga hälften av alla lekplatser – då 
290 stycken. Förvaltningen besiktigade samtliga 274 lekplatser under mars–augusti 2019.

Förvaltningens målsättning med lekplatsbesiktningar är att tillhandahålla välskötta och 
säkra lekplatser som bidrar till göteborgarnas möjligheter till lek och rekreation, samt 
stimulera till barn och ungas rörelse och motion. Arbetet med lekplatsbesiktningar är 
också styrt av lagar och föreskrifter som beskrivs i nästa stycke.

Om säkerhetsbesiktningar
Förvaltningens säkerhetsarbete utgår från ett antal lagar och föreskrifter som reglerar 
förvaltningens ansvar för kontroll av lekplatser. Förutom de krav som ställs i Svensk 
standard för säkerhet vid lekplatser, SS EN 1176–1177, styrs säkerhetsarbetet på 
lekplatser även av regler och riktlinjer inom Boverkets byggregler, Plan- och bygglagen 
samt Ordningslagen. 

Den årliga besiktningen omfattar lekredskap och dess minimiutrymme samt 
fallunderlagets beskaffenhet, och utförs av certifierade besiktningsmän. De fel som 
besiktningsmannen finner på eller i anslutning till varje lekredskap graderas enligt 
nedanstående skala:

 A-fel = Risk för allvarlig skada, normalt krävs omedelbara åtgärder

 B-fel = Stor risk för mindre skada. Åtgärder bör vidtas snarast.

 C-fel = Liten risk för mindre skada. Åtgärdas enligt underhållsplan eller 
bevakas.

 IAF = Inga anmärkningar funna på redskap och fallunderlag.

Enligt förvaltningens ”Rutin för riskhantering och säkerhetsbesiktningar av lekplatser” 
ska förvaltningen vidta åtgärder (eliminera risker) inom följande tidsangivelser:

A-fel ska åtgärdas inom 14 dagar. (I praktiken åtgärdas allvarliga fel omedelbart, 
alternativt spärras av till dess att åtgärd kan vidtas.)

B-fel ska åtgärdas inom 60 dagar.

C-fel ska åtgärdas inom 60 dagar då åtgärd bedöms nödvändig.

2019 års säkerhetsbesiktningar

Under 2019 besiktigades alla 274 lekplatser. För att möjliggöra detta tog förvaltningen 
fram ett nytt arbetssätt för att hantera arbetet. En processledare utsågs för att samordna 
och följa upp att besiktningar och åtgärder genomfördes enligt plan. I samband med detta 
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utvecklades samarbetet mellan beställande förvaltare och förvaltningens egen regi-
verksamhet inom Skötsel och anläggning. 

Arbetet har resulterat i följande inrapportering av besiktningsanmärkningar. 
Förvaltningen har under året gjort en särskild uppföljning för att få en uppfattning om hur 
lång tid det har tagit, från det att besiktningen genomfördes och ett besiktningsprotokoll 
upprättades, till dess att A, B och C-felen var åtgärdade. Uppföljningen visade att det nya 
arbetet har resulterat i snabbare åtgärder – nästan dubbelt så snabb åtgärdstid jämfört med 
målvärdet. Se tabell nedan. 

Typ av fel Antal fel Åtgärdat % Tidsram
A-fel 92 100 8 dagar (målvärde 14)
B-fel 108 96 36 dagar (målvärde 60)
C-fel 749 52 32 dagar (målvärde 60)

De fem B-felen som ännu inte åtgärdats inom 60 dagar beror på att lekplatsen ska byggas 
om, läggas ner, eller att det material som beställts har lång leveranstid. 

De C-fel som inte åtgärdats omhändertas i vissa fall i det årliga underhållsarbetet och 
påverkas av rådande prioriteringar.

Figurerna nedan ger en överblick kring genomförda besiktningar och antal anmärkningar 
mellan 2014 och 2019. 

             

2019 års resultat visar en viss nedgång i antalet A-fel jämfört med 2018. Tendensen visar 
att antalet allvarliga fel på Stadens lekplatser minskar något över tid. Vad gäller B-fel så 
är det en markant skillnad 2019 jämfört med 2018 (från 286 fel till 108), vilket är en 
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effekt av att förvaltningen har besiktigat alla lekplatser jämfört med tidigare år då endast 
hälften besiktigades per år. Även C-felen har minskat något, men ligger fortfarande på en 
hög nivå som speglar behovet av kontinuerligt underhåll.

Avveckling av lekplatser 
Förvaltningen avvecklade, utifrån ekonomiska förutsättningar, 17 lekplatser under 2019. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har utfört uppdraget om lekplatsbesiktningar och har härmed rapporterat 
resultatet av dessa.

Jenny Olsson

Avdelningschef
Offentliga utemiljöer

Linda Nygren

Direktör
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