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Uppföljning av föreningen Darra Musik och Dans
avseende överenskommelsen öppen idrott i Fisksätra
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Sedan år 2011 har föreningen Darra Musik och Dans bedrivit öppen idrottsverksamhet i
Fisksätra sporthall. När den öppna idrottsverksamheten startade 2006 var ett av motiven
att minska den skadegörelse som fanns i och runt Fisksätra sporthall.
Överenskommelsen innebär att föreningen ska bedriva öppen idrottsverksamhet med
minst tre tillfällen per vecka, förlagt på vardagar efter kl. 20.00, under 30 skolveckor, med
minst två timmar per öppet per tillfälle för åldersgruppen 17 – 24 år samt minst fyra
timmars verksamhet på lördagar under 30 skolveckor för åldersgruppen 13 – 18 år. För
åtagande erhåller föreningen ett årligt stöd om 318 000 kronor. Uppföljningen visar att
föreningen har uppfyllt alla delar i överenskommelsen och därutöver arrangerat mer
öppen idrottsverksamhet än vad som överenskommits. 7200 besökare deltog vid den
öppna idrotten under 2021, 40% flickor och 60% pojkar. I slutet av 2021 genomfördes
en undersökning av deltagarna i den öppna idrotten i Fisksätra sporthall, som visade att
97% av deltagarna var nöjda och att 94 % kände sig trygga i verksamheten. Enheten
bedömer att verksamheten är attraktiv och betydelsefull för en stor grupp av ungdomar i
Fisksätra.

Ärendet
Bakgrund
Fritidsnämnden beslöt år 2006 att ingå en överenskommelse med Saltsjöbadens
idrottsförening där föreningen skulle anordna öppen idrottsverksamhet för unga vuxna
och ungdomar i Fisksätra från och med januari 2007. Bakgrunden var bland annat att det
under hösten år 2006 var vanligt att ungdomar bröt sig in i Fisksätra sporthall. När
verksamheten startade var ett av motiven för verksamheten att göra något som kunde
minska de ordningsproblem och den skadegörelse som fanns i och runt Fisksätra
sporthall. Verksamheten utvärderades grundligt under år 2010 och därefter gjordes en ny
förfrågan till alla föreningar om det fanns intresse för att bedriva en öppen
idrottsverksamhet i Fisksätra. Sedan år 2011 har föreningen Darra Musik och Dans
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bedrivit öppen idrott i Fisksätra sporthall. Överenskommelsen innebär att föreningen ska
bedriva öppen idrottsverksamhet med minst tre tillfällen per vecka, vardagar efter kl.
20.00, under 30 skolveckor, med minst två timmar per öppet per tillfälle för
åldersgruppen 17 – 24 år samt med minst fyra timmars verksamhet lördagar under 30
skolveckor för åldersgruppen 13 – 18 år. För åtagande erhåller föreningen ett årligt stöd
om 318 000 kronor.
Uppföljning
Föreningen har under 2021 anordnat öppen idrottsverksamhet för åldersgruppen 16-24
år under tre vardagskvällar i veckan och öppen idrottsverksamhet för åldersgruppen 1118 år på lördagar. Öppettiderna har varit: måndag, onsdag och torsdag kl. 21.00-23.00
samt lördag kl.17.00-23.00. Idrotten har varit spontan, avgiftsfri och inte krävt någon
föranmälan. Ungdomarna har fått pröva på allt från fotboll, basket, innebandy, volleyboll,
gymnastik, dans, boxning och självförsvar. Under varje tillfälle har cirka 50-120 deltagit.
Föreningen har anordnat öppen idrott för tjejer på lördagar i Fisksätra sporthall kl 17.0018.00, där ca 40 flickor har medverkat. 7200 besökare deltog vid den öppna idrotten
under 2021, 40% flickor och 60% pojkar. Under sportlov, påsklov och höstlov erbjöds
lovverksamhet utan finansiering från fritidsnämnden, med öppettiderna: måndag-torsdag
kl. 10.00-13.00 (11-14 år) respektive kl. 13.00-15.00 (15-17 år)
Föreningen har anordnat större evenemang efter deltagarnas önskemål på helger och lov
i Fisksätra sporthall, exempelvis: fotbollsturnering med priser för tjejer, basket och
fotbollsturnering inkl. slutspel, femkamper, prova på boxning MMA och brännboll.
Under jullovet 2021 arrangerade föreningen en större fotbollsturnering i samarbete med
Fisksätra fritidsgård.
Fritidsnämndens arvode till den öppna idrotten har bland annat använts till att arvodera
ledare som organiserar och leder den öppna idrottsverksamheten i Fisksätra sporthall,
samt till program- och verksamhetsutrustning.
I slutet av 2021 genomfördes en undersökning av deltagarna i den öppna idrotten i
Fisksätra sporthall, där cirka 140 ungdomar besvarade en enkät hur de upplevde
verksamheten. Överlag var besökarna väldigt nöjda med den öppna idrotten (97%). 99%
kände sig välkomna, 94 % kände sig trygga i verksamheten och 96% tyckte att ledarna
agerade vid bråk, mobbning eller trakasserier. Uppföljningen visar att föreningen har
uppfyllt alla delar i överenskommelsen och därutöver arrangerat mer öppen
idrottsverksamhet än vad som överenskommits. Enheten bedömer att verksamheten är
attraktiv och betydelsefull för en stor grupp ungdomar i Fisksätra

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn
Enligt barnkonventionen är fritid ett område som är särskilt viktigt när det gäller barn.
Verksamheten som bedrivs i Fisksätra sporthall bidrar till ett brett utbud av
idrottsaktiviteter för barn.
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