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Barn- och grundskolenämnden

Svar på remiss: Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden har för Täby kommuns räkning beretts möjligheten att yttra sig angående promemorian Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet, från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till en ny lag om leksakers säkerhet då det är barnets säkerhet som sätts i främsta rummet. Kommunledningskontoret föreslår att nämnden beslutar att i sitt yttrande ange att de inte
har något att invända mot lagförslaget.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att i remissyttrande angående Ny
lag om leksakers säkerhet (Ds 2010:18) ange att nämnden inte har något att
invända mot det nya lagförslaget.

Bakgrund
Täby kommun har beretts möjligheten att yttra sig angående promemorian
Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet. Promemorian innehåller förslag
som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/48/EG om leksakers säkerhet. I promemorian föreslås en ny lag som
ersätter lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet. Den nya lagen tillämpas
på leksaker som tillhandahålls i kommersiell och i offentlig verksamhet.
Lagen innehåller nya bestämmelser om säkerhetskrav, krav på ekonomiska
aktörer samt kompletterande bestämmelser om marknadskontroll. Den nya
lagstiftningen föreslås träda i kraft den 20 juli 2011.
Tillämpningsområdet för det nya EU-direktivet är begränsat till tillhandahållande av leksaker i samband med kommersiell verksamhet. I syfte att
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främja barns säkerhet och för att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och kommersiell verksamhet ges i förslaget till ny lag om leksakers säkerhet ett mer utvidgat tillämpningsomårde än direktivet till att även omfatta leksaker som tillhandahålls i offentlig verksamhet.
Förslag: Den nya lagen tillämpas på leksaker som tillhandahålls på marknaden och i offentlig verksamhet. Vad som sägs i lagen om ekonomiska aktörer gäller också den som i offentlig verksamhet tillhandahåller leksaker.
Enlig den nya lagen likställs kommuner, landsting och andra offentliga aktörer i ansvarshänseende med ekonomiska aktörer. Därmed underkastas offentliga aktörer samma marknadskontroll och sanktioner som privata näringsidkare.
Vite och sanktionsavgifter kan redan idag åläggas offentliga organ vid överträdelser av produktsäkerhetslagens säkerhetskrav. I promemorians överväganden och förslag slås fast att det inte finns något skäl att i den nya lagen göra undantag från bestämmelserna om vite och sanktionsavgifter när
det gäller offentliga organ.

Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till ny lag om leksakers
säkerhet då barnets säkerhet sätts i främsta rummet. Oavsett om ett barn befinner sig i en kommersiell eller offentlig verksamhet ska de leksaker som
tillhandahålls vara säkra och godkända. Det är därför rimligt att även offentliga aktörer underkastas marknadskontroll och sanktioner avseende leksakers säkerhet.
Kommunledningskontoret föreslår att nämnden beslutar att i sitt yttrande
ange att de inte har något att invända mot lagförslaget.
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