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konstgräsplanerna i Kal

mar har länge varit före
mål för diskussion. Många
är de som oroas för att
plankvaliteten är en
bidragande orsak till ska
dor hos både senior och
ungdomsspelare.
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mun för att nya, bättre,
planer ska anläggas. Så
här långt utan framgång.
Vad tycker du? Ska Kalmar
kommun satsa på att byta
ut konstgräset på någon
eller några planer eller
finns det andra investe
ringar som är viktigare?

CiTaTeT

”Gustav Fridolin, hör
min bön: Bränn stencilerna – ge oss en
modern skola i dag!”
FrIDa boIsen
i Expressen

maTs anDersson

Kalender
●●Öland, lördag-söndag:

Ölands skördefest.

●●Göteborg, lördag: Nazis-

tiska Nordiska motståndsrörelse demonstrerar.
●●Stockholm, söndag:
Moderaterna håller extrastämma, partiledare ska
väljas.

Debattregler
Du står fri att debattera vad som
helst men du ska underteckna
din artikel med namn, titel och
kontaktuppgifter. Tidningen gör
ett urval av de debattinlägg som
skickas in. Texterna bör vara
max 4 000 tecken. Vill du svara
på ett debattinlägg ska svaret
vara max 2 000 tecken. Vi
publicerar inte texter med
kränkande angrepp.

Konstgräs på arenan/ ”Över 4 000 planer har certifierats och det bevisar att
programmet håller under alla förhållanden. I Sverige finns 49 konstgräsplaner
som är kvalitetsgodkända enligt Fifa. Ingen av dessa finns i Kalmar kommun.”

Höj kvaliteten på konstgräset
K

almar FF har de senaste sju–
åtta åren varit det mest
skadedrabbade laget i all
svenskan. Stor del av dessa
skador kan härledas till konstgräset
på Gasten. Vi har också kunnat läsa
om 13 killar och tjejer som senaste
året går eller gått på fotbolls
akademin och kombinerar hög
skoleförberedande studier med en
elitfotbollssatsning fått skador på
höfter och leder som kan härledas
till konstgräset.
Fifa har sedan 2001 arbetet med
kvalitetsprogram för konstgräs
planer. Över 4 000 planer har certi
fierats och det bevisar att program
met håller under alla förhållanden.
I Sverige finns 49 konstgräsplaner
som är kvalitetsgodkända enligt
Fifa. Ingen av dessa finns i Kalmar
kommun.
Fifa:s kvalitetsprogram för konst
gräsplaner innebär att det förutom
tekniska kraven, även ställer krav på
att leverantören anlägger planen på
rätt sätt och att vi också tar hand om
den. Programmet innehåller även
etiska standarder. Det vill säga att
konstgräset är framtaget under etis
ka affärsmetoder när det gäller
barnarbete, arbetstid, hälso och
säkerhetskrav, samt miljöansvar
enligt WFSGI:s.

vi politiker hjälper till att sätta
ramarna för våra kommunanställda
med olika typer av mål och rikt
linjer. Därför motionerade jag vid

certifieringskrav som ska ställas,
bestäms efter dialog med förenings
livet, där hänsyn tas till aktuella
behov och förändrade förutsätt
ningar.”
De säger också att de inte vill
binda upp sig vid en standard, då
det kan kommer något som är
bättre. De förlitar sig också på att
kommunen tillsammans med för
eningarna och säljaren av konstgräs
tar fram den bästa kvaliteten. Och
som i Kalmars fall tills helt nyligen
lät säljaren av konstgräset under
söka om det var en bra produkt de
levererat.

Kalmar kommun måste satsa på att höja kvaliteten på konstgräsplanerna i kommunen. De ständigt återkommande larmen om alla skador som dagens planer orsakar
är ett viktigt skäl anser dagens debattör.
Foto: Vegard WiVestad grøtt

senaste kommunfullmäktige för:

●●Att Kalmar kommun ska ha minst

en konstgräsplan för fotboll som är
godkänd av Fifa.
●●Att minst en av kommunens
konstgräsplaner ska ha Fifa Quality
Pro standard.
Motionen avslogs av majoriteten

med motiveringen: ”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

”Trots
avslaget i
fullmäktige,
ber jag ändå
majoriteten
att på riktigt
leverera
konstgräsplaner med
Fifa-kvalitet.”

nicolas evans, ansvarig för Foot
ball Technology Innovation Divi
sion på Fifa säger: Det är möjligt att
få en bättre konstgräsplan utan att
följa Fifa:s kvalitetsprogram, men
du måste förlita dig på någon med
betydande expertis som kan kom
pensera för 17 års kunskap i detta
program.
Trots avslaget i fullmäktige, ber
jag ändå majoriteten att på riktigt
leverera konstgräsplaner med Fifa
kvalitet, planer som har rätt kvalitet
på så väl underlag som gräs, planer
som anläggs på rätt sätt, planer som
sköts på rätt sätt och regelbundet
kontrolleras. Att säga att vi ska ha
Fifakvalitet utan att följa Fifa:s pro
gram är inte Fifakvalitet.
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Tjänstepensionen ger fler gymkort än friskvårdsbidraget
TjänsTepension
Tjänstepensionen är med

råge den populäraste
löneförmånen i dag. Och
ju äldre vi blir desto mer
uppskattar vi tjänste
pensionens värde. Men
fortfarande tycker många
yngre, var femte tillfrågad
under 30 år, att friskvårds
bidraget är den viktigaste
löneförmånen. Det visar
en färsk undersökning
från Sifo som genom
fördes i samband med
Tjänstepensionens dag.
Det är glädjande att
tjänstepensionen tronar

som populärast av alla
förmåner. Men det gnager
i oss att det fortfarande
finns många som värderar
friskvårdsbidraget högre.
Friskvård är en god inves
tering för hälsa. Men få
förstår nog hur viktig
tjänstepensionen egent
ligen är mätt i pengar.
Speciellt i ljuset av att
friskvårdsbidraget van
ligen är 1 500 kronor per
år.

För att visa tjänste

pensionens värde kan vi
enkelt visa vad som skulle
krävas för att ersätta det
arbetsgivaren betalar in

med ett egen privat spa
rande.
En 25åring kan se fram
emot 40 års inbetalningar
till tjänstepensionen
under sin karriär. En per
son med den inte helt
ovanliga månadslönen
30 000 kronor, får av sin
arbetsgivare inbetalat
1 350 kronor till tjänste
pensionen per månad. För
den som tjänar 40 000
kronor är motsvarande
belopp 2 200 kronor.
Redan vid den lägre lönen
20 000 kronor sätts
ansenliga 900 kronor av
per månad till tjänste
pension. Inbetalningarna

i våra räkneexempel är
lågt räknade. Vissa
tjänstepensionsavtal kan
ge högre inbetalningar.

Det här är pengar som

sparas varje månad utan
behov av förhandling i
lönesamtalet. Fråga dig
själv, vilket utrymme
har du att månadsspara
det beloppet? Få har
sannolikt varken disciplin
eller möjlighet att lägga
undan dessa belopp
månad för månad, år för
år, fram till pensionering
på grund av att stötvisa
ekonomiska utmaningar
stjäl regelbunden spar

förmåga för många.
Vi tror att Tjänste
pensionens dag, som i
veckan fyllde sju år, är
unik i sitt sätt att skapa
kännedom om en bättre
ekonomi som pensionär.
För oss som i någon form
tänker på pensioner dag
ligen, att gå samman och
lyfta den samhällsviktiga
tjänstepensionen. Och för
alla er andra som under
en dag kan fundera på vad
tjänstepension betyder
för just dig eller din familj.
Ta reda på vad din arbets
givare faktiskt sätter in till
din tjänstepension – varje
månad.
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