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Godkännande av modell för hantering av 
föreningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna modellen för hantering av 

föreningsärenden framtagen av Föreningen Storstockholms kultur- och 

fritidschefer (FSKF) i samarbete med RF-SISU Stockholm, daterad den 5 mars 

2021.  

Sammanfattning 

I kommungemensamma diskussioner i Stockholms län identifierades under 2019 

en gemensam utmaning – hantering av ärenden när föreningar befaras bryta mot 

kommunala riktlinjer.  

Det startades ett kommungemensamt arbete för att hjälpas åt att hitta modeller 

för hantering av sådana föreningsärenden. Hanteringen ska både säkerställa att 

kommunens riktlinjer efterföljs och leda till en tryggare föreningsmiljö. Arbetet 

har omfattat föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet. År 2021 var 

ärendehanteringsmodellen klar.  

Ärendehanteringsmodellen syftar till att vara stödjande och vägledande för 

kommuner som ska hantera ett så kallat föreningsärende i enlighet med den 

process som beskrivs i dokumentet.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta ärendehanteringsmodellen. 
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Ärendet 

De flesta kommuner har en väloljad organisation för hantering av de 

föreningsbidrag kommunen stödjer det lokala föreningslivet med. Organisationen 

omfattar alla steg i hantering och uppföljning av bidragen, i den arbetsordning 

den enskilda kommunen valt att använda. Föreningsbidragen i sig är sprungna 

ur, och ska följa, den avsiktsförklaring kommunen har – som beskriver syftet med 

bidragen och den verksamhet de ska utveckla. 

I kommungemensamma diskussioner i Stockholms län identifierades under 2019 

en gemensam utmaning –hur ärenden hanteras där föreningar befaras inte följa 

kommunala riktlinjer, dvs. de riktlinjer som beskriver villkor en förening behöver 

uppnå för att  vara bidragsberättigad. Att bryta mot riktlinjerna skulle kunna 

innebära att en förening inte är öppen för alla eller att en förening som bedriver 

barn- och ungdomsverksamhet har ledare som inte uppträder korrekt gentemot 

barn och ungdomar.  

Det startades ett kommungemensamt arbete för att hjälpas åt att hitta modeller 

för hantering av sådana föreningsärenden. Hanteringen ska både säkerställa att 

kommunens riktlinjer efterföljs och till en tryggare föreningsmiljö. Arbetet har 

omfattat föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet. År 2021 var 

ärendehanteringsmodellen för hantering av anmälningar när föreningar som 

misstänks bryta mot kommunens riktlinjer klar.  

Ärendehanteringsmodellen innebär att det finns en modell för hur vi inom 

kommunen ska agera och vilka steg vi behöver ta när ett ärende inkommer till 

kommunen och ska ses som en hjälp att säkerställa att de egna riktlinjerna för 

föreningsstöd efterföljs samt att säkerställa en korrekt hantering – om något 

bryter mot desamma. Modellen fungerar även som ett stöd för att stärka den 

viktiga samverkan mellan kommun-förening-förbund och att sortera ut rollerna 

mellan de tre, samt ett stöd för att nå målet om en trygg föreningsmiljö för alla. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta ärendehanteringsmodellen, 

som är bilagd till föreliggande tjänsteutlåtande. 

Ekonomiska överväganden 

Att anta ärendehanteringsmodellen för hantering om föreningar befaras inte följa 

kommunens riktlinjer innebär inga ekonomiska konsekvenser för kultur- och 

fritidsnämnden. 
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Niklas Roos af Hjelmsäter  

Kultur- och fritidschef 

Jenny Holmberg 

Resultatsenhetschef Sport och Förening  

Bilagor 

Bilagor 

1. Ärendehanteringsmodell, daterad 5 mars 2021.  

2. Ansvar och roller - Hjälpmedel för hantering av ärenden där föreningar 

bryter mot kommunala riktlinjer 

 

Expediering 

Hanna Sandberg, Idrottsstrateg 

 


