Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Svenska Livräddningssällskapet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

4

Issäkerhetsrådet

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2017/1

2019/12

1 634 600

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

434 600
600 000
600 000

2017
2018
2019

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Svenska Skridskoförbundet, Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna, Sveriges Snöskoterägares
Riksorganisation(SNOFED), Svenska Sjöräddningssällskapet(SSRS), Örnsköldsviks kommun och Stockholms
stad
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Mikael Olausson

mikael.olausson@sls.a.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-120 102 45

0769-41 14 65

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

Is är en ovärderlig tillgång vintertid som miljö för rekreation i form av
skridskoåkning, fiske med flera aktiviteter. Från ett samhällsperspektiv bidrar
aktiviteter på is till ökad folkhälsa, livsglädje och socialt umgänge. Den allmänna
hälsotrenden bidrar också till att locka allt fler människor ut i naturen och ut på
isarna. Dessvärre syns detta också i de senaste årens olycksstatistik. Allmänhetens
kunskap om is och därmed förknippade risker tycks inte öka i samma takt som
intresset att vistas på i densamma. Under senaste issäsongen skedde minst 17
dödsfall (jan-april 2016). Därför har det blivit akut att aktivera issäkerhetsrådet för
att få ut information om isar och issäkerhet till allmänheten och därigenom minska
isolyckorna. Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har hitintills utgjort ett ”nav” för
att hålla samman det praktiska arbetet i rådet, men det har inte funnits resurser för
att handha dessa frågor fullt ut. SLS är berett att fortsätta den rollen i ett förstärkt
och resurs säkrat Issäkerhetsråd. Bland annat behövs bättre information till
allmänheten via media och hemsidor och annat material. Visionen ska vara noll

förolyckade vid aktiviteter på is.
Ett fjällsäkerhetsråd och sjösäkerhetsråd finns. Dessa råd och det arbetet i form av
information och kunskapsinsamling har starkt bidragit till bättre säkerhet på fjället
och på sjön.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Syftet med projektet är att aktivera issäkerhetsrådet under i första hand 3 år, med
målen att förbättra kunskapen om is och issäkerhet hos Sveriges befolkning. Två
huvudmålgrupper är (1) den breda allmänheten, (2)
organisationer/föreningar/skolor som bedriver aktiviteter på is. Viktiga uppgifter för
rådet blir att organisera sitt arbete, att inventera kompetensen i issäkerhetsfrågor
och att föra ut detta i samhället på olika sätt. En ytterst viktig uppgift är att säkra
rådets fortlevnad och utveckling genom att arbeta fram långsiktiga
finansieringsformer, till exempel genom myndighetsanknytning eller via
partnerskap med externa aktörer med anknytning till verksamhet på is.
Organisering av arbetet:
• Ett issäkerhetsråd placerat på SLS, tillskapas med representanter för
organisationer och kommuner.
• Tjänst motsvarande 45 % tillsätts av medlemmar i rådet.
• Tjänsten ska initiera aktiviteter för att förverkliga rådets intentioner.
• Nämnda organisationer står för en stor del av den kompetens och information som
rådet ska sprida.
• De två kommunerna ska dels stå för den lokala kopplingen till allmänheten dels
fungera som ”testplattformar” för material och
idéer som rådet tar fram. Det är viktigt så att rådet snabbt kan testa idéer och
aktiviteter för att nå den breda allmänheten. Jfr säkerhetsdepåer i ”vattensäker
kommun”.
• Upprättande av en ”expertpanel” som kan ge råd i alla tänkbara frågor som rör
issäkerhetsrådets arbete.
Insamlande av fakta som rör issäkerhetsfrågor:
• Insamlande av information om issäkerhet och utrustning som uppfyller de krav
som man nu ställer på olika aktiviteter på is.
• Statistik om isolyckor och andra företeelser på is.
• Befrämjande av forskning om is och människors beteenden på is och i relation till
frågor om is.
Sprida kunskap om issäkerhet i samhället:
• Ta fram en kommunikationsplan
Med olycksstatistik som grund ta fram informationsmaterial till olika grupper i
samhället. Prioritering av målgrupper görs utifrån insamlade fakta:
• Personer som ej är anslutna till någon förening med aktiviteter på is
• Personer som är anslutna till förening med aktiviteter på is
• Skolan
• Nya svenskar
• Pensionärer
• Andra särskilt utvalda grupper
Informationsmaterial:
• Tryckt material för olika grupper
• Webbadministration (text, filmer, etc.) att förmedla via sociala medier/hemsidor
• Aktualisering av Issäkerhetsrådets hemsida issakerhet.se
• Metod att under issäsongen förmedla aktuell issituation i stort
Nå ut med informationen:
• En presskontakt ska finnas som kan ge vederhäftiga råd i issäkerhetsfrågor,
främst vid akuta situationer (tex isolyckor).
• Sprida enhetlig information via hemsidor av olika slag, allt från Issäkerhetsrådets
hemsida till kommunernas hemsidor.
• Hemsidorna informationen finns på ska uppdateras regelbundet för att bli
intressant och locka till besök.

• Tryckt material att distribuera på lämpligt sätt.
• Kampanjer i samverkan med media.
• Pressutskick i samband med olika issituationer och ishändelser
• Delta i offentliga tillställningar för att sprida kunskap (tex mässor, kommunala
aktivitetsdagar, mm)
Övrigt:
• Säkerställa finansieringen efter 3 år (samarbetspartners, sponsorer etc)
• Issäkerhetsrådet har för avsikt att koppla sig till någon myndighet och därmed
säkra framtiden för rådet.
• Befrämjande av forskning om is och människors beteenden på is och relation till
dessa frågor.
• Statistikföring och framtagande av nyckeltal för den statistiken
• Delta i utredningar i samband med drunkningsolyckor och andra svåra incidenter
på is
• Representera iskunnande och issäkerhet i olika samhällsfrågor (remissinstans,
expertis att anlita etc)
• På sikt etablera lokala issäkerhetsråd i de regioner där aktiviteterna på is är
särskilt stora
• Delta på Svenska Livräddningssällskaptes ”Vattensäkerkonferens”
Förväntade effekter

• Minskat antal isolyckor
• Issäkerhetsrådet etableras och dess aktiva fortlevnad säkerställs
• Allmänheten ska ha fått vederhäftig information om issäkerhet och om isens
möjligheter som rekreationsplats.
• Genom information marknadsföring av de organisationer som bedriver aktiviteter
på is
• Samsyn och samverkan mellan organisationer som bedriver verksamhet på is.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Projektledning
Expert tjänst
Drift av hemsida
Omkostnader/OH (förbrukningsmaterial, telefon mm
Resor (samarbete, konferenser mm)
Möteskostnader rådets medlemmar

Belopp, kr

110 000
300 000
110 000
35 000
35 000
10 000
Summa, kr: 600 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Antal arbetstimmar

Pris per timme

800

500

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

