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Händelse Fanna BK
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen

Beskrivning av ärendet
En huvudtränare i Fanna BK blev under 2019 gripen för droginnehav och
användning av droger vid tre tillfällen. Med anledning av detta beslutade
upplevelsenämnden att enligt förvaltningens bedömning 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.

Under 2020 har upplevelseförvaltningen genom utvecklare på idrott och fritid,
samordnare civila samhället och stabschef med ansvar för föreningsbidrag, haft
löpande möten och dialog med ordförande och andra representanter från
föreningen.
Upplevelseförvaltningen bedömning
Förvaltningen ser allvarligt på såda här händelser, då 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.
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Under mötena med föreningen har vi följt upp de olika punkterna i villkoren för
Fanna BKs bidragsberättigande. Föreningen har visat på handlingskraft och
ansvarstagande i sina beslut. Föreningen har varit transparent vad gäller de
utmaningar som föreningen stått inför både vad gäller trygghet och säkerhet i
förening, ekonomisk situation och juridiska aspekter.
Förvaltningen anser att Fanna BK uppfyller kraven som bidragsberättigad förening
och hanteras på sedvanligt sätt.
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