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Upplevelsenämnden

Händelse Fanna BK
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna Fanna BK som bidragsberättigad
förening med följande villkor:
-

Fanna BK tar fram en handlingsplan för hur föreningen säkerställer att

-

verksamheten är drog- och alkoholfri, samt hur föreningen arbetar vidare
med att skärpa rutiner och policy avseende alkohol och droger.
Handlingsplanen följs upp med kommunen en gång i kvartalet under 2020.
En tydlig plan för hur föreningen ska arbeta för att långsiktigt hantera

-

situationen kring den aktuella ledaren. Fanna BK rapporterar löpande till
Upplevelseförvaltningen om hur processen fortlöper.
Upplevelseförvaltningen ska särskilt följa upp att tränaren inte är involverad

-

i barn- och ungdomsverksamheten.
Regelbundna oanmälda drogtester genomförs på den aktuella ledaren
under 2020.

Beskrivning av ärendet
En huvudtränare i Fanna BK har blivit gripen för droginnehav och användning av
droger vid tre tillfällen. Med anledning av detta har upplevelseförvaltningen genom
utvecklare på idrott och fritid, samordnare civila samhället och stabschef med
ansvar för föreningsbidrag, haft samtal med ordförande i föreningen. Ordförande
kontaktade förvaltningen för ett möte med syfte att berätta om den uppkomna
händelsen samt föreningens sätt att hantera den uppkomna situationen.
Föreningen har under en period om tre månader haft tränaren avstängd men
tränaren är nu tillbaka i organisationen som aktiv huvudtränare. Det var en oenig
styrelse som beslutade om att stänga av tränaren istället för att utesluta hen ur
organisationen. Motiveringen är att föreningen vill stötta individen i situationen.
I gällande bidragsregler står det att vi har nolltolerans och att verksamhet för barn
och unga ska bedrivas i drogfri miljö. På grund av detta begär vi in en alkohol- och
drogpolicy från föreningar med barn och ungdomsverksamhet.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser allvarligt på det inträffade. Kommunens bidragsregler uttrycker
nolltolerans vad gäller droger och alkohol inom kommunens föreningsliv. Fanna BK
är dessutom en förening som bygger på en omfattande barn- och
ungdomsverksamhet. Ledare och seniora spelare är förebilder för barn och
ungdomar.
Förvaltningen menar att nämndens beslut bör vara inriktat på att skydda barn- och
ungdomsverksamheten. Det innebär dels att sträva efter att trygga de ekonomiska
förutsättningarna för denna. Det innebär också att skydda barn- och
ungdomsverksamheten mot skadliga influenser och förebilder. Förvaltningen ser
det därför som angeläget att tydligt markera nämndens inställning till
kombinationen narkotika och idrott samt ställa krav på föreningens agerande både
i det enskilda ärendet och i ett längre perspektiv för att tydliggöra föreningens
värdegrund och policy kring i frågan.
Förvaltningen föreslår därmed att nämnden att Fanna BK blir bidragsberättigade
med några villkor som ska uppfyllas.
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