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

Sammanfattning
Fritidsnämnden hyr en lokal i Fisksätra centrum av Stena fastigheter. 2015 ingick
fritidsnämnden en överenskommelse med föreningen Darra Musik och Dans, om att axla
ett värdskap för aktivitetslokalen i Fisksätra centrum, med samordning av olika intressen i
lokalen. Åtagande innebar att föreningen skulle ta ett övergripande ansvar för lokalen och
dess utrustning, samt ha en samordnande funktion för de föreningar som bedrev
verksamhet i lokalen. Enligt överenskommelsen skulle föreningen också svara för en viss
öppen verksamhet i lokalen. Den öppna verksamheten skulle ledas och organiseras av en
anställd fritidsledare, som i samarbete med andra ideella föreningsledare skulle erbjuda en
öppen verksamhet för ungdomar i åldern 13-18 år. Den öppna verksamheten skulle
erbjudas under minst 10 timmar per vecka fördelat på minst tre dagar i veckan under
tiden 1 september till sista maj. Uppföljningen av föreningen visar att föreningen har
uppfyllt alla delar i överenskommelsen och därutöver erbjudit mer öppen verksamhet än
vad som överenskommits. 7920 besök genomfördes i aktivitetslokalens öppna
verksamhet under 2021. 2772 av flickor (35 %) och 5148 av pojkar (65%). Verksamheten
har erbjudit ett varierat fritidsutbud för många barn och ungdomar i Fisksätra.

Ärendet
Bakgrund och tidigare beslut
Fritidsnämnden hyr en lokal i Fisksätra centrum av Stena fastigheter. Då lokalen
iordningsställdes var syftet att ge möjlighet till föreningsdriven idrott som komplement
till andra mötesplatser i Fisksätra. 2015 beslöt fritidsnämnden att ingå en
överenskommelse med föreningen Darra Musik och Dans. Föreningen fick ett värdskap
för aktivitetslokalen i Fisksätra centrum, med samordning av olika intressen i lokalen.
Åtagande innebar att föreningen skulle ta ett övergripande ansvar för lokalen och dess
utrustning, samt ha en samordnande funktion för de föreningar som bedrev verksamhet i
lokalen. Enligt överenskommelsen skulle föreningen också svara för en viss öppen
verksamhet i lokalen. Den öppna verksamheten skulle ledas och organiseras av en
anställd fritidsledare, som i samarbete med andra ideella föreningsledare skulle erbjuda en
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öppen verksamhet för ungdomar i åldern 13-18 år. Den öppna verksamheten skulle
erbjudas under minst 10 timmar per vecka fördelat på minst tre dagar i veckan under
tiden 1 september till sista maj. Föreningen Darra Musik och dans erbjöds 204 000 kr för
att anställa en fritidsledare på 50 % i aktivitetslokalen per år och fick även en
engångssumma om 84 000 för att inreda lokalen. 2017 förlängdes överenskommelsen
med Darra Musik och Dans och arvodet höjdes till 240 000 kr per år. Föreningen har
även ett uppdrag från kulturnämnden att bedriva öppen kulturskola i aktivitetscentrum.
Uppföljning
Darra Musik och dans har under året erbjudit en öppen verksamhet, som har omfattat
gym, öppen mötesplats, tjejfokus och prova-på boxning. Under året var två föreningar
aktiva i lokalen, föreningen Darra Musik och Dans och föreningen Fisksätra IFs
boxningssektion.
Från september till maj utförde föreningen Darra Musik och Dans 24 timmars öppen
verksamhet per vecka i aktivitetslokalen för åldersgruppen 13 -19 år. Öppettiderna var:
måndag-torsdag kl. 17.00-21.00, varannan lördagar kl 17.00-21.00 och söndagar kl. 17.0021.00. På tisdagar erbjöds verksamhet enbart för flickor. Trots att fritidsnämnden
upphörde med stöd till tjejverksamheten i slutet av maj 2021 har föreningen fortsatt
arrangera verksamhet för tjejer, då de sett ett behov av att lyfta tjejer mer. Föreningen har
erbjudit dubbelt så många verksamhetstimmar än vad som överenskommits.
Darra Musik och Dans hyrde lokalen 12 timmar per vecka för att bedriva öppen
kulturskola på uppdrag av kulturnämnden, främst dans, och Fisksätra IF hyrde lokalen 10
timmar för att bedriva boxningsträning för åldrarna 8-20 år. Båda föreningarna hyrde
lokalen till beslutad taxa, och Fisksätra IFs träning genomfördes under samma tid som
den öppna verksamheten var öppen.
Darra Musik och dans anordnade lovverksamhet under veckorna vid sportlov, påsklov,
höstlov och jullov i aktivitetslokalen under vardagarna måndag, onsdag och torsdag kl.
17.00-21.00. Föreningen förde en ständig dialog med ungdomarna under året vad de vill
göra i aktivitetscentret. Under året genomfördes exempelvis följande evenemang: prova
på boxning för unga, open MiC, DJ battle, gaming fortnite event, digitala turneringar
online, filmkvällar, baktävlingar, halloween-firande, dance battle och music sessions (i
samarbete med kulturnämndens kulturskola), talangjakt, pepparkakstävling, poddcasting,
digitala events, pingisturneringar, uno-turnering, pizzakväll, chillkväll och utflyttad
verksamhet som bowling.

Den öppna verksamheten besöktes i genomsnitt av 50–100 ungdomar per
aktivitetstillfälle under 2021, där antalet besökare varierade efter veckodag. På de öppna
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aktiviteterna som vände sig till enbart flickor deltog ca 40 – 50 besökare per tillfälle. I
dansgrupperna, som skedde i samverkan med den öppna kulturskolan, deltog ca 15-20
ungdomar per grupp och tillfälle. I boxningsaktiviteterna var det ungefär 15-20
närvarande per grupp och tillfälle. I Fisksätra IFs styrketräning för tjejer i
boxningslokalen deltog ca 10-15 aktiva tjejer.
7920 besök genomfördes i aktivitetslokalens öppna verksamhet under 2021. 2772 flickor
(35 %) och 5148 pojkar (65%).
Den pågående pandemi har påverkat den öppna verksamheten i Fisksätra
Aktivitetscentrum. Framförallt har föreningen varit tvungna att omorganisera
verksamheten genom att delat upp besökare i mindre grupper och genomfört en viss
digital verksamhet.
Föreningen har under 2021 uppfyllt alla delar i överenskommelsen och därutöver
erbjudit mer öppen verksamhet än vad som överenskommits. Verksamheten har erbjudit
ett varierat fritidsutbud för många barn och ungdomar i Fisksätra.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Enligt barnkonventionen är fritid ett område som är särskilt viktigt när det gäller barn.
Verksamheten som bedrivs i Fisksätra aktivitetscentrum bidrar till ett brett utbud av
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
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