
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lekplatsgrossisten.se 

OBS! Tänk på vädertåliga kläder 
då vi är ute i lekplats på dag 2! 

 

Utbildning 
Tvådagarskurs gällande SS-EN 1176:2017, Lekredskap och ytbeläggning 

 
Välkommen till tvådagarskurs om lekredskap och lekmiljöer inklusive presentation av den nya 
standarden för Lekredskap SS-EN 1176:2017! 
 
Kursen är en genomgång av de lagar, regelverk och gällande standarder för lekredskap och lekplatser 
samt lekmiljöer avsedda för barn och utrustade med lekredskap. 
 
Denna tvådagskurs riktar sig i första hand till dig som har eller kommer att utföra drift och underhåll 
av lekplatser, förvaltar/äger lekplatser samt dig som projekterar lekplatser eller lekmiljöer. 
Kunskapsnivån är anpassad för den som har ingen eller liten kunskap om de regelverk som finns för 
lekredskap och lekmiljöer. 
 
Kursen innehåller en genomgång av de lagar och regelverk samt de standarder som gäller för 
lekredskap och lekmiljöer. Vi har en genomgång av Svenska Standard för Lekredskap och 
ytbeläggning; SS-EN 1176:2017, del 1, 2, 3, 4 och 6. SS-EN 1176-5:2008, SS-EN 1176-7:2008, SS-EN 
1176-10:2008. SS-EN 1176-11:2014 samt SS-EN 1177:2018. 
 
Kursen omfattar även en presentation av hur tillsyn, kontroll och besiktning av lekredskap och 
lekmiljöer ska utföras. I detta avsnitt ingår också en övning ute på en lekplats för att förtydliga 
genomförandet. 
 
Vidare sker en genomgång av de krav som ställs på de olika parterna såsom: 
- Tillverkare av lekredskap oavsett om de är fabrikstillverkade eller byggs på plats 
- Leverantörer av lekredskap 
- Ägare och förvaltare till lekplatser och lekmiljöer 
- Projektörer av lekredskap, lekplatser och lekmiljöer 
- Leverantörer av stötdämpande material till islagsytorna vid lekredskap 
- Presentation av övriga standarder som finns gällande utomhusutrustningar för  
  Motion/Utegym/Fitness, Utrustning för Parkouranläggningar samt Utrustning för Skate och andra 
  hjulsporter. 

 

Anmäl dig! 
Skicka oss ett mail på utbildning@kpln.se med dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig i syfte 
att boka en plats till dig. Du kommer också att få detaljerad information om hur du hittar till oss och 
vi antecknar om du har några allergier eller andra önskemål. 
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Ronneby Brunn med parken som har vunnit 
flera olika tävlingar, bl a som Sveriges vackraste 
park, är ett av våra ställen där våra kurser ges. 

 
Föreläsare: 
Vår lärare är certifierad besiktningsman, medlem i SIS tekniska kommitté där utveckling av 
standarden sker. Vår lärare är också expert vid domstolen i sakfrågor gällande 
lekplatssäkerhet. Vår lärare har över 20 års erfarenhet av säkerhetsområdet. 
 

Platser 
Våra kurser ges på olika orter runt om i Sverige.  
Håll utkik på vår hemsida för aktuella orter eller skicka oss  
ett mail om Ni är flera från Er kommun eller Ert företag och har  
specifika önskemål. 
 

 
 
 
Pris: 6.000 kr. 
I priset ingår följande: 
Kursdag 1: Morgonbuffé, lunch och eftermiddagsbuffé. 
På kvällen erbjuds även middag för de som önskar efterföljt av vår populära musikquiz. 
Kursdag 2: Frukost, lunch och eftermiddagskaffe + kaka. 
 
*Morgon- och eftermiddagsbuffé består vanligtvis av nybakat bröd samt olika sorters pålägg, småkakor, 
kaffe/thé, juice. Vegetariskt alternativ på samtliga förtäringar. Vi ordnar även specialkost vid önskan. 
  
 
För övernattning mellan kursdagarna tillkommer ca 1.400 kr (med reservation för hotellets ev. 
prisjustering). 
 
Försäljning av nya Standardsamlingen Lekredskap SS-EN 1176:2017 erbjuds till förlagspris. 
Anmälan är bindande, platsen kan vid förhinder överlåtas på annan person inom företaget. 
 
Kursavgift samt beställd Standardsamling faktureras till kursdeltagarnas företag eller angiven 
faktureringsadress. 
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