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Nämndinitiativ i kultur- och fritidsnämnden angående regler för stadens stöd till föreningar 
 
Under de senaste veckorna har media, föräldrar med flera uppmärksammat påstådda och 
anmälda oegentligheter som psykisk misshandel, vikthets m.m. inom föreningen Solna 
Konståkning.  
 
Behandlingen av utövarna i elitgruppen har också ifrågasatts inom konståkningsidrotten. Dels 
har Svenska Konståkningsförbundet startat både en intern och en extern utredning. Dels har 
Riksidrottsförbundet och Svenska konståkningsförbundet rekommenderat den lokala 
konståkningsföreningen att stänga av en tränare så länge utredning pågår. 
 
Det som påstås ha skett, och som beskrivs i en anmälan till Svenska Konståkningsförbundet, är 
oacceptabelt. Som kommun kan vi inte tolerera att sådant sker i Solnas idrottsanläggningar eller 
i verksamhet som har kommunala bidrag. 
 
Vi har förvånats över att den lokala konståkningsföreningen inte omedelbart följde 
rekommendationen från Riksidrottsförbundet och Svenska Konståkningsförbundet utan att man 
under nästan två veckor lät tränaren fortsätta träna barn och unga i Solna. 
 
Det har visat sig att vårt regelverk för stöd till idrottslivet inte fullt ut har alla de bestämmelser 
som förvaltningen hade behövt för att kunna agera tidigare och med större kraft. Vi vill därför 
initiera en översyn med syfte att skärpa regelverket.  
 
Exempelvis kan man skriva in en regel om att en lokal idrottsförening förväntas följa 
rekommendationer från det egna specialidrottsförbundet eller riksidrottsförbundet. Man kan 
också med fördel ta efter formuleringar i Skollagen eftersom man där har en bättre och mer 
heltäckande apparat för hur man ser på anmälningsplikt, bevisbörda, förbud mot repressalier 
och annat som uppenbarligen är ett problem inom konståkningen. 
 
 
Med anledning av ovanstående förslås kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

- att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att återkomma med förslag hur 
regelverket kan justeras i enlighet med detta initiativ. 
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