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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Cykelfrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

Vi rullar fritt - fortsättningsprojekt

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2015/November

2016/Oktober

2 053 250 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

753 250 kr

Avser bidragsår

2016

Belopp, kr

650 000 kr

Avser bidragsår

2017

Belopp, kr

Avser bidragsår

650 000 kr

2018

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Lars Strömgren

lars.stromgren@cykelframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0736554582

0736554582

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med projektet Vi rullar fritt är att få fler barn att upptäcka, bevara eller återupptäcka glädjen och friheten i att cykla. Genom
att låta barnen, utifrån sin egen nivå, testa och utmana sig själva på cykeln vill vi skapa förutsättningar för att de i framtiden ska
känna sig säkra på cykeln och tänka på cykeln som det självklara valet att transportera sig på. Det är ett problem att många
föräldrar skjutsar sina barn till skolan, dels är det en trafikfara och en hälsofara, dels genererar det en mer stillasittande vardag för
barnen med påföljande hälsoproblem. Vi vill vända trenden att bil är transportmedlet för unga till skolan genom att inspirera
barnen till att tycka att det är roligt att cykla. Om man cyklar i vardagen är steget att komma ut i naturen och utöka sitt friluftsliv
mycket mindre. Cykeln är ett transportmedel som möjliggör mobilitet och frihet för en långt större grupp än bilen kan göra. Det
bidrar till ett mer jämlikt samhälle både mellan kön, åldrar och etnicitet. Alla har rätt till ett rikt friluftsliv.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Bakgrund
Allt fler idag väljer cykeln som transportmedel till jobb och högre utbildning. Dessvärre gäller inte det i lika stor utsträckning i skolmiljön
– trenden visar istället att allt fler barn blir skjutsade i bil till skolan av sina föräldrar. Detta trots att de barn som cyklar till skolan ofta
presterar bättre än andra barn och har mindre sjukfrånvaro. Bil som transportmedel till skolan ger negativa konsekvenser för miljön
och uppfattas öka trafikrisken vid skolor. Enligt en undersökning från 2013 från försäkringsbolaget IF så anser 60 procent av
rektorerna vid Sveriges grundskolor att föräldrar som lämnar barnen med bil utgör den största trafikrisken vid deras skola.

De allra flesta av oss har upplevt den härligt kittlande känslan i magen när vi för första gången vågar släppa fötterna från marken och
susa ner för en backe. Att cykla är tätt sammankopplat med en frihetskänsla och det övergripande målet för projektet är att få barn att
tycka att det är roligt att cykla. Det i sin tur kommer leda till att fler elever väljer cykeln som transportmedel till skolan. Ökningen av
elever som väljer cykel som transportmedel mäts genom en jämförelse av antalet cyklande elever vid projektets start mot antalet
cyklande elever en tid efter genomförandet.
Genomförande
Projektet är en fortsättning på en satsning under 2015 med bidrag från Svenskt Friluftsliv. Under 2016 vill vi fortsätta att besöka olika
skolor inom projektet för att utföra olika aktiviteter där cykeln kan vävas ihop med övrig undervisning. Tanken är att projektet, liksom
under 2015, ska användas i läroplanen och vi kommer utifrån våra erfarenheter att vidareutveckla det pedagogiska material som
tagits fram. Temat cykeln kan integreras i flera olika skolämnen och ge barnen kunskaper kring bland annat avstånd, vikt, kraft, effekt,
historia, samhälle och jämställdhet. Skolklasserna erbjuds aktiviteter där de får uppleva cykelns fördelar samt informeras om positiva
hälso- och samhällsaspekter med cykling.
Under Vi Rullar Fritt-veckan kommer två personer, Gustav Lorenz (projektledare) tillsammans med Kajsa Bosta aktivera eleverna i
olika samtal om varför det är roligt och fritt att cykla. För att utmana eleverna kommer tävlingar arrangeras såsom vem som kan cykla
långsammast och andra kreativa övningar som att spela in en musikvideo med ringklockor och cykellampor. Det kommer att finnas
möjlighet att lära sig cykla för dem som inte kan och de som vill ha större utmaningar erbjuds andra moment som balans eller trix. En
terrängbana (pumptracks) kommer att finnas på plats som eleverna kan använda under veckan vilket tränar både motorik och balans.
Tillsammans med barnen åker vi också ut på en utflykt för att visa hur lätt det är att ta sig ut i naturen med hjälp av cykel. I projektet
ingår även att undervisa barnen i trafikregler som är bra att känna till när man cyklar. Genom barnen vill vi också inspirera deras
föräldrar att cykla mer tillsammans med dem, att upptäcka nya saker och skapa en positiv bild av cykling.
När Cykelfrämjandet kommer till skolan kommer representanter från Cykelköket att finnas på plats, ett initiativ som finns på olika
platser i Sverige där personer erbjuds att reparera eller bygga en cykel. Detta moment ger en möjlighet för eleven att pimpa sin cykel,
laga den om den är trasig eller bygga en ny cykel om eleven saknar en. Eleverna ges möjlighet att lära sig att ta hand om sin cykel
och utföra enklare reparationer.
Cykelfrämjandet har som ändamål att arbeta för en ökande användning av cykeln. Att satsa på att i tidig ålder presentera cykeln som
ett hälsofrämjande, miljövänligt och givande transportmedel ligger väl i linje med ändamålet. Utöver en ökad användning av cykeln är
ytterligare mål för projektet att främja friluftsliv och motion i ung ålder.
Målgruppen nås genom att skolor erbjuds delta gratis i projektet, däremot är det en förutsättning att både skolorna och kommunen är
aktiva deltagare. Därför är det viktigt att tidigt etablera kontakt med nyckelpersoner på skolorna och i kommunerna. Huvudansvarig för
projektet är Cykelfrämjandets riksorganisation som leder sökandet av finansiering, marknadsföring, framtagandet av information och
pedagogiskt material, återrapportering till inblandade parter samt räkenskaper.
Tidsplan för projektet:
Januari-Mars 2016: Förberedelse- och organiseringsarbete
April-September: Genomförande av projektet på skolorna. Vi vill plocka ut dem som enligt statistiken har högst del bilskjutsning till
skolan.
Projektet stämmer väl överens med Cykelfrämjandets ändamål om att arbeta för en ökande användning av cykeln, liksom främjande
av friluftsliv och motion i ung ålder vilket stämmer väl överens med Svensk Friluftslivs verksamhet och mål. Samhällsnyttan av att fler
väljer att ta cykeln till skolan, framför andra transportmedel, spås ge positiv inverkan på såväl miljö- och klimataspekter samt
hälsoaspekter.
Förväntade effekter

- Barn som finner glädje och frihet att träna balans och motorik blir säkrare cyklister.
- Fler skolelever väljer att ta cykeln till skolan.
- Elever presterar bättre i skolan och får ökad koncentrationsförmåga samt bättre hälsa,
- Fler får möjlighet till ett aktivt friluftsliv i sitt närområde
- Mindre trängsel kring vägar och parkeringar runt skolområdet på grund av att fler cyklar.
- Projektet kommer förhoppningsvis inspirera föräldrar att cykla med barnen till skolan och
också till arbetet.
- Kunskap om fortsatt arbete är önskvärt för projektet Vi rullar fritt på skolor och cykelköket i
skolan.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Lönekostnad projektledare (heltid 34 veckor (1360 h) á 300 kr/h) = 408 000 kr
Vidareutveckling av pedagogiskt material (heltid 6 veckor (240 h) á 300 kr/h) = 72 000 kr
Cykelköket (2 personer halvtid 10 veckor (400 h) á 300 kr/h) = 120 000 kr
Hyra av terrängbana = 50 000 kr
Hyra av tält = 19 250 kr
Tryckt material till skolor och föräldrar = 20 000 kr
Hyra av ljudsystem april-maj och augusti-september = 30 000 kr
Hemsida = 10 000 kr
Resor = 4000 kr
Transport av terrängbana med mera = 20 000 kr
Lönekostnader innefattar:
Projektledning, projektadministration samt förberedelser och genomförande. Projektledning
innefattar fortsatt vidareutveckling av koncept och kommunikation, projektadministration innefattar
bl a urval och inbjudan till skolor, marknadsföring, webb, framtagande av pedagogiskt material,
kontakt med kommuner och lokala representanter, ekonomi och redovisning samt utvärdering.
Summa

753 250 kr
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

2000 h

300 kr/h

Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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