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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-06-01 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 14 juni 2017. 
 

§ 63 

Svar på - Motion - FIFA-kvalitet på kommunens 
konstgräs 

Dnr KFN 2017/0097 

Handlingar 

Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 
18 maj 2017, samt den inskickade motionen. 

Bakgrund 

Pelle Sederkvist har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att 
fullmäktige ska besluta att: Kalmar kommun ska ha minst en konstgräsplan för 
fotboll som är godkänd av FIFA och att minst en konstgräsplan ska ha FIFA 
Quality Pro-standard. 
 
Motionsskrivaren lyfter fram behoven av en riktigt bra konstgräsplan utifrån 
säkerhets- och kvalitetskrav för fotbollsspelarna. Framför allt lyfts behoven 
fram utifrån att Kalmar kommun idag har flera dam- och herrlag högt upp i 
seriesystemet samt att det idag också finns en fotbollsakademi inom 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds verksamhetsområde. 
 
Idag finns det fem fullstora konstgräsplaner för fotboll i Kalmar kommun. 
Planerna som finns är belägna på Fredrikskans IP, Södra Utmarkens IP, 
Lindsdals IP, i Ljungbyholm och på Gastens IP. Samtliga planer byggdes och 
installerades enligt krav som togs fram i samband med upphandlingarna, där 
kraven som ställdes bl.a. byggde på föreningsdialoger och behov som då var 
aktuella. I samtliga upphandlingar och byggnationer ställdes krav enligt 
standard för antingen Svensk eller Nordisk fotboll. Samtliga fotbollsplaner är 
byggda enligt breddfotbollskrav i första hand, eftersom planerna i huvudsak 
inte är matchplaner för tävlingsverksamhet. Här är dock Lindsdals IP ett 
undantag, då denna plan används som matchplan för Lindsdals IF under 
tävlingssäsong. 
 
Motionens förslag berör FIFA Quality Pro-standard, en tämligen ny standard. 
Vid kontakter med några av Sveriges största leverantörer av konstgräsmattor 
informerar de att kunskapen kring standarden är väldigt varierande i dagsläget. 
Leverantörerna framför också tveksamheter om standarden som sådan räcker 
som en kvalitetssäkring. Ett test i laboratorium är en sak för att uppfylla 
kraven, men det som ska fungera bra teoretiskt, är inte alls lika säkert att det 
fungerar i praktiken för fotbollsspelarna. Leverantörerna lyfter istället fram 
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andra krav som är minst lika viktiga, exempelvis grässtråets fibertjocklek, antal 
strån per m2, fibervikten i gram m.m.   
 
FIFA Quality Pro-standard har nyligen ersatt den tidigare FIFA 2 Star-
standarden, vilken var inarbetad hos konstgräsleverantörerna. Vid tidigare 
upphandlingar i andra kommuner, skrevs det ofta in att konstgräset skulle 
uppfylla FIFA 2 Star-standarden. Då trodde många kommuner att det var en 
kvalitetssäkring av konstgräset. Nästan alla konstgräs klarade förvisso kraven, 
men enligt konstgräsleverantörerna blev det ingen kvalitetshöjning enligt deras 
erfarenheter och kunskap. 
 
Vi vet också att det skett förändringar i behoven på vissa av våra anläggningar. 
När exempelvis Gasten IP:s konstgräsplan byggdes, så spelades inte 
tävlingsmatcher för IFK Kalmars eller Kalmar FF:s elitlag där. När nu Svenska 
cupen förändrats, innebär det att tävlingsmatcher också kan spelas under 
februari och mars månad. 
 
När Kalmar kommun de närmaste åren ska byta konstgräsmattor på Lindsdals 
IP, Gastens IP och Södra Utmarkens IP, kommer kultur- och 
fritidsförvaltningen att arbeta med inriktningen att installera nya hållbara och 
ändamålsenliga konstgräsmattor, med hög kvalitet för fotbollsspelarna.  
Detta efter att dialog med föreningslivet skett. Det kommer att innebära att det 
i Kalmar kommun eventuellt kommer att finnas en eller flera konstgräsplaner 
som är godkänd av FIFA och kanske någon plan som har FIFA Quality Pro-
standard, men det beror i så fall på bedömningar utifrån ändamål och dialog 
med föreningslivet. 
 
Motivering 
Kultur- och fritidsnämnden tycker att motionens syfte, att verka för högsta 
kvalitet av konstgräsplaner, i huvudsak är bra, men anser också att det gällande 
inriktningsbeslutet, om att erbjuda ändamålsenliga anläggningar till 
föreningslivet med hög kvalitet, är tillräckligt. Vilka kvalitets- och/eller 
certifieringskrav som ska ställas, bestäms efter dialog med föreningslivet, där 
hänsyn tas till aktuella behov och förändrade förutsättningar. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen från Pelle Sederkvist (M) om att minst en av Kalmar kommuns 
konstgräsplaner ska vara godkänd av FIFA och minst en ska ha FIFA Quality 
Pro-standard.  
 
 
 

Sekreterare 

Pia Axeheim 
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Justeras 

 
Marianne Dahlberg Niklas Hellström 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen Idrottsenheten    

Adress   ,    │ Besök    
Tel 0480-45 00 00 vx │Per-Ola.Johansson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Per-Ola Johansson 2017-05-18 KFN 2017/0097 
50075 
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Svar på - Motion - FIFA-kvalitet på kommunens 
konstgräs 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen från Pelle Sederkvist (M) om att minst en av Kalmar kommuns 
konstgräsplaner ska vara godkänd av FIFA och minst en ska ha FIFA Quality 
Pro-standard.  

Bakgrund 

Pelle Sederkvist har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att full-
mäktige ska besluta att: Kalmar kommun ska ha minst en konstgräsplan för 
fotboll som är godkänd av FIFA och att minst en konstgräsplan ska ha FIFA 
Quality Pro-standard. 
 
Motionsskrivaren lyfter fram behoven av en riktigt bra konstgräsplan utifrån 
säkerhets- och kvalitetskrav för fotbollsspelarna. Framför allt lyfts behoven 
fram utifrån att Kalmar kommun idag har flera dam- och herrlag högt upp i 
seriesystemet samt att det idag också finns en fotbollsakademi inom Kal-
marsunds Gymnasieförbunds verksamhetsområde. 
 
Idag finns det fem fullstora konstgräsplaner för fotboll i Kalmar kommun. 
Planerna som finns är belägna på Fredrikskans IP, Södra Utmarkens IP, Linds-
dals IP, i Ljungbyholm och på Gastens IP. Samtliga planer byggdes och instal-
lerades enligt krav som togs fram i samband med upphandlingarna, där kraven 
som ställdes bl.a. byggde på föreningsdialoger och behov som då var aktuella. I 
samtliga upphandlingar och byggnationer ställdes krav enligt standard för an-
tingen Svensk eller Nordisk fotboll. Samtliga fotbollsplaner är byggda enligt 
breddfotbollskrav i första hand, eftersom planerna i huvudsak inte är match-
planer för tävlingsverksamhet. Här är dock Lindsdals IP ett undantag, då denna 
plan används som matchplan för Lindsdals IF under tävlingssäsong. 
 
Motionens förslag berör FIFA Quality Pro-standard, en tämligen ny standard. 
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Vid kontakter med några av Sveriges största leverantörer av konstgräsmattor 
informerar de att kunskapen kring standarden är väldigt varierande i dagsläget. 
Leverantörerna framför också tveksamheter om standarden som sådan räcker 
som en kvalitetssäkring. Ett test i laboratorium är en sak för att uppfylla kra-
ven, men det som ska fungera bra teoretiskt, är inte alls lika säkert att det fun-
gerar i praktiken för fotbollsspelarna. Leverantörerna lyfter istället fram andra 
krav som är minst lika viktiga, exempelvis grässtråets fibertjocklek, antal strån 
per m2, fibervikten i gram m.m.   
 
FIFA Quality Pro-standard har nyligen ersatt den tidigare FIFA 2 Star-
standarden, vilken var inarbetad hos konstgräsleverantörerna. Vid tidigare 
upphandlingar i andra kommuner, skrevs det ofta in att konstgräset skulle upp-
fylla FIFA 2 Star-standarden. Då trodde många kommuner att det var en 
kvalitetssäkring av konstgräset. Nästan alla konstgräs klarade förvisso kraven, 
men enligt konstgräsleverantörerna blev det ingen kvalitetshöjning enligt deras 
erfarenheter och kunskap. 
 
Vi vet också att det skett förändringar i behoven på vissa av våra anläggningar. 
När exempelvis Gasten IP:s konstgräsplan byggdes, så spelades inte tävlings-
matcher för IFK Kalmars eller Kalmar FF:s elitlag där. När nu Svenska cupen 
förändrats, innebär det att tävlingsmatcher också kan spelas under februari och 
mars månad. 
 
När Kalmar kommun de närmaste åren ska byta konstgräsmattor på Lindsdals 
IP, Gastens IP och Södra Utmarkens IP, kommer kultur- och fritidsförvalt-
ningen att arbeta med inriktningen att installera nya hållbara och ändamålsen-
liga konstgräsmattor, med hög kvalitet för fotbollsspelarna.  
Detta efter att dialog med föreningslivet skett. Det kommer att innebära att det 
i Kalmar kommun eventuellt kommer att finnas en eller flera konstgräsplaner 
som är godkänd av FIFA och kanske någon plan som har FIFA Quality Pro-
standard, men det beror i så fall på bedömningar utifrån ändamål och dialog 
med föreningslivet. 
 

Motivering 
Kultur- och fritidsnämnden tycker att motionens syfte, att verka för högsta 
kvalitet av konstgräsplaner, i huvudsak är bra, men anser också att det gällande 
inriktningsbeslutet, om att erbjuda ändamålsenliga anläggningar till föreningsli-
vet med hög kvalitet, är tillräckligt. Vilka kvalitets- och/eller certifieringskrav 
som ska ställas, bestäms efter dialog med föreningslivet, där hänsyn tas till ak-
tuella behov och förändrade förutsättningar. 
 
 
 
 
 
Lolita Persson Per-Ola Johansson 
förvaltningschef enhetschef 
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