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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

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2017/01

2019/12

3 378 400

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

1 256 800 kr

2017

Belopp, kr

Avser bidragsår

1 070 800 kr

2018

Belopp, kr

1 050 800 kr

Avser bidragsår

2019

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

Anna Asplind

anna.asplind@cykelframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

073-0380062

073-0380062

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
I projektet Vi rullar fritt genomför Cykelfrämjandet besök på skolor för elever i åk 4 runt om i landet. Syftet är att få fler barn och
ungdomar att börja cykla och använda cykeln för sina resor. Tack vare projektet Vi rullar fritt vill vi att barnen ska upptäcka och
uppleva glädjen och friheten med att cykla och bidra till en aktiv livsstil. Om man cyklar i vardagen är steget att komma ut i naturen
och utöka sitt friluftsliv mycket kortare. 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.

Vi vill också bidra till att barnen blir trafikmogna och medvetna om vad man kan göra för att öka trafiksäkerheten. Projektet består av
specificerade leveranser, i form av skolbesök, som är tydliga och lätta att följa upp.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Barn och unga rör sig mindre idag än tidigare generationer vilket medför problem både för individen och samhället. Barn rekommenderas att röra sig fysiskt minst 60 minuter om dagen. I takt med att
cyklingen de senaste 20 åren har minskat dramatiskt bland barn och unga, minskar också den sammanlagda fysiska aktiviteten hos barn. Försämrad fysisk hälsa och sämre koncentration och
prestation i skolan är några av konsekvenserna. Barn som rör sig mindre lär sig mindre i skolan.
Vi rullar fritt vill öka cyklandet bland barn och unga genom att få 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 ska känna sig säkra på cykeln. Vi vill att de ska tänka på cykeln som det självklara valet att transportera sig på. Cykel är också,
tillsammans med gång, ett aktivt transportmedel vilket innebär att positiva hälsoeffekter som förbättrad koordination och motorik, kondition och fysisk uthållighet samt psykisk hälsa, uppnås, samtidigt
som barnen når sina olika destinationer och målpunkter.
Syftet med detta projekt är därför att få upp nästa generation på sadeln, att öka användningen av cykeln och att främja friluftsliv och motion i ung ålder. Att långsiktigt öka cyklingen och inspirera till
ett aktivit friluftsliv på cykel i Sverige börjar självklart med barnen.

Vi rullar fritt syftar till att:
• Få fler barn att bli trafikmogna
• Vända en nedåtgående trend för barns cyklande
• Möjliggöra för föräldrar att känna sig trygga att låta barnen cykla för att undvika skjutsning till skola i bil.
• Ge barnen förutsättningar för en aktiv livsstil för att få en bättre hälsa och på sikt undvika att drabbas av välfärdssjukdomar som orsakas av bland annat stillasittande livsstil.
• Att genom kunskap om cykel och cykling ge barn självständighet, frihet och mobilitet för att ta del av fritidsaktiviteter, natur och kultur i sin närmiljö.
Under år 2015 genomförde Cykelfrämjandet, med stöd från Svenskt Friluftsliv, pilotprojektet Vi rullar fritt på åtta skolor i Stockholms län. Under pilotprojektets gång togs ett pedagogiskt material fram
som användes av de skolor projektet besökte för att på olika sätt integrera cykeln i den befintliga skolundervisningen. Metoden som användes i pilotprojektet fungerade väl och tanken är att fortsätta
och vidareutveckla projektet för att utbilda barn inom cykling, dels genom pedagogiskt material som kan användas i läroplanen, dels genom praktiskt arbete. Utifrån de erfarenheter som
Cykelfrämjandet fått genom Vi rullar fritt vill organisationen vidareutveckla såväl det pedagogiska materialet som projektets praktiska genomförande och geografiska omfattning. Då behovet och
intresset är stort i hela landet är vår målsättning att Vi rullar fritt ska erbjudas riksomfattande. Pilotprojektet har gett oss en bild av hur det ska drivas, genomföras och utvärderas. Det har gett oss
förståelse för det organisatoriska arbetet som krävs för att framgångsrikt kunna skala upp detta projekt till en riksomfattande satsning.
Vi rullar fritt riktar sig till elever i årskurs 4. I den åldern börjar barnen bli stora nog att själva cykla till och från skolan och fritidsaktiviteter. Årskurs 4 är också en ålder i vilken barn är nyfikna och
lättare kan ta till sig nya vanor och beteenden. Det är också en bra ålder att fånga intresse för cykling och inspirera till att undersöka den värld som öppnar upp sig för dem i och med cykeln. Ju
tidigare i livet vi får in vanan att röra på oss, och gör det till en naturlig och självklar del av livet och vardagen, desto större är chansen att vanan håller i sig. Projektet riktar sig därför naturligt även till
skolor genom direktkontakt eller genom kommuner. Kommunerna är en viktig samarbetspart och den målgrupp projektet först kommer att vända sig till för att skapa infrastruktur i projektet. Vidare
vänder sig Vi rullar fritt till föräldrar som är en viktig målgrupp i vidmakthållandet av sina barns cykelintresse.

Plan för upplägg av Vi rullar fritt på skolor:
Vi rullar fritt pågår under några dagar på skolorna där eleverna först arbetar tillsammans med sina lärare utifrån det pedagogiska materialet och sedan får besök av personal från Vi rullar fritt. Såväl
teoretisk undervisning som praktiska aktiviteter används för att få barn att upptäcka friheten i att använda cykeln i sin vardag samt öka kunskapen om cykelns fördelar. Genom barnen vill vi också
inspirera föräldrar att cykla mer tillsammans med sina barn, att upptäcka nya saker och skapa en positiv bild av cykling.
Under dagen då Vi rullar fritt kommer till skolan aktiveras eleverna i olika samtal om varför det är roligt och fördelaktigt att cykla. Det kommer att finnas möjlighet att lära sig cykla för de som inte kan
och de som kan cykla och vill ha större utmaningar erbjuds andra moment som balans eller trix. En terrängbana byggs upp där eleverna tränar motorik och balans och stimulerar lusten att cykla.
Under aktivitetsdagen kommer det även finnas möjlighet för eleven att lära sig att ta hand om sin cykel och utföra enklare reparationer. Tillsammans med barnen gör projektledarna en utflykt för att
visa hur lätt det är att använda cykeln som transportmedel för att ta sig ut i natur- och friluftsområden. I projektet ingår även att undervisa barnen i trafikregler som är bra att känna till när man cyklar.

Vi vill:
Starta en projektgrupp och rekrytera kompetenser som behövs i uppstartsfasen och i genomförandefasen.
Ta fram en detaljerad projektplan.
Återuppta kontakten med de skolor som redan hört av sig och vill att projektet ska komma till deras skola under våren 2017. I samråd med Svenskt Friluftsliv, Skolverket och SKL kontakta Sveriges
kommuner för att skapa ett nätverk av intressenter och sprida kunskap om projektet.
Utveckla en hemsida för spridning av projektet och för att underlätta det administrativa arbetet med anmälningar.
Omarbeta, utforma och trycka material från pilotprojektet.
Utbilda kursledare och genomföra kurser på minst 10 skolor under våren 2017.
Införskaffa cyklar och annan erforderlig materiel för projektets genomförande.
Utvärdera projektets besök på skolorna genom eleverna, rektorerna och/eller kommunerna.
Vidareutveckla projektet under tidens gång ju mer erfarenheter vi samlar från de skolor vi besökt

Projektorganisation
Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren är projektägare. En projektgrupp bestående av personer med rätt kompetens för projektets olika moment leder projektets arbete under en projektledare
som rapporterar till projektägaren.
Personal vid Cykelfrämjandets kansli kommer att ansvara för de administrativa delar som inte ingår i projektledarnas arbetsuppgifter.
Projektet kommer att behöva projektutvecklare, utbildningsansvariga, kommunikatörer, redaktörer, grafisk formgivare, fotograf, administratörer samt pedagoger för skolbesöken. Dessa resurser finns
delvis i dagsläget inom Cykelfrämjandets organisation samt kommer rekryteras vid projektets start.

Förväntade effekter
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 öka barns cyklande genom att få barnen att tycka att det är roligt att cykla. Det i sin tur kommer leda till att fler elever väljer cykeln som transportmedel till skolan, fritidsaktiviteter och i sitt friluftsliv. 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.
Som lärare har man svårt att hinna med alla de arbetsuppgifter som förväntas göras. Samtidigt finns höga krav, från skolverket och samhället, på vad lärarna ska hinna lära ut. Ordet ”trafik” lyser dock med sin frånvaro i läroplanen efter skolår 3.
Ett tydligt och mätbart mål är därför att få tillgång till skolorna för att integrera cykeln i den ordinarie verksamheten. Under pilotprojektet var åtta skolor involverade. Under 2017 är vårt mål att 20 skolor ska vara involverade och 2018 fler än 20
skolor.
Mål:
• Att projektet startas och blir känt bland skolor i hela landet
• Att ha tagit kontakt med samtliga kommuner i Sverige
• Att rekrytera och utbilda personal som kan genomföra aktivitetsdagarna på skolorna
• Att ta fram relevant utbildningsmaterial
• Att projektet under 2017 besöker minst 20 skolor
Effekter av Vi rullar fritt:
• Säkrare cyklister genom att barnen tränar balans och motorik samt teoretiska kunskaper för att bli trafikmogna.
• Fler barn väljer att ta cykeln till skolan, till fritidsaktiviteter och i sitt friluftsliv.
• Barnen presterar bättre i skolan och får ökad koncentrationsförmåga samt långsiktigt bättre hälsa.
• Mindre trängsel kring vägar och parkeringar runt skolområdet tack vare att fler cyklar.
• Att fler föräldrar cyklar med barnen till skolan och andra aktiviteter vilket gör att också föräldrar ökar sin fysiska aktivitet och bidrar till en säkrare trafiksituation.
Att barn tidigt upptäcker cykeln gör deras värld större. Dels genom att cykeln minskar avstånd genom att den möjliggör för barnen att på egen hand transportera sig till skola, vänner, fritidsaktiviteter etc. Alla barn har inte föräldrar med bil och
cykeln öppnar upp för ökad jämlikhet och möjlighet att delta i aktiviteter som annars ej varit tillgängliga för dem. Den rådande situationen med en stor grupp nyanlända och asylsökanden i Sverige har intensifierat behovet av cykelkunskaper och
trafiksäkerhetskunskap. Skolan är en bra och naturlig plats att möta detta behov för att på ett lekfullt sätt föra in cykelkunskaper, trafikkunskaper och introducera cykeln som en friluftsaktivitet.
Cykling är ett transportsätt som har många fördelar, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. I Vi rullar fritt stimuleras barnen till ett aktivt vardagsliv och friluftsliv genom att inspireras till att använda cykeln. Barnen får också lära sig om växthusgaser,
miljögifter och hållbar utveckling.
Förhoppningen är att Vi rullar fritt ska bli en integrerad del i läroplanen och således existera långsiktigt och organisk.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader
Personalkostnader
rekrytering och projektplan år 2017 160 h = 48 000 kr, 2018&2019, 20 h/år à 6000 kr
utveckling och projektledning 1004 h/år = 301 200 kr/år
kurstillfällen 20 st/år à 8000 kr = 160 000 kr/år
mediearbete och kommunikation 502 h/år = 150 600 kr/år
bearbetning av material 80 h/2017 = 24 000 kr
administration 400 h/år = 120 000 kr

60 000
903 600
480 000
451 800
24 000
360 000

Overhead-kostnader
lokal 60 000 kr/år
administration 50 000 kr/år

180 000
150 000

Konsultkostnader
grafisk design 60 000 kr/2017, 20 000 kr/2018
programmering av hemsida 80 000 kr/2017, 40 000 kr/2018-2019

80 000
120 000

Material 15 000 kr/år
Hyra av cyklar 10 000 kr/år
Transport 10 000 kr/år
Ekonomisk redovisning/revision 30 000 kr/år
Dokumentation 10 000 kr/år
Spridning & marknadsföring 60 000 kr/år
Tryckmaterial 40 000 kr/år
övrigt 8000 kr/år

Belopp, kr

45 000
30 000
30 000
90 000
30 000
180 000
120 000
24 000
Totalt: 3 378 400 kr

2017: 1 256 800 kr
2018: 1 070 800 kr
2019: 1 050 800 kr

Summa

3 378 400
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

7038 tim för 3 år (i genomsnitt 2346 tim/år)

300 kr

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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