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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Friluftsfrämjandet

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Tätortsnära natur 2022
Projektstart (år/mån):

202001
Projektslut (år/mån):

202212
Projektets totala budget (kr):

3 500 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 100 000 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Helena Graffman, Åsa Stelin Barrén
E-postadress:

asa.barren@friluftsframjandet.se
Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070-1729858, 070-768 69 05

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Den tätortsnära naturen är en grundläggande förutsättning för friluftslivet, och för
friluftslivets bidrag till fysisk aktivitet, ökad folkhälsa och livsglädje.
Friluftsfrämjandet har med sina 316 lokalavdelningar förutsättningarna och vill nu
med Svenskt Friluftslivs stöd starta ett projekt som lyfter och fokuserar det lokala
påverkansarbetet. Vårt syfte är att den tätortsnära naturens kvantitet och kvalitet
prioriteras.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Friluftsliv i tätortsnära natur passar alla åldersgrupper, erfarna som nybörjare,
årets alla årstider, olika friluftsgrenar, samt är mer tillgängliga för samhällets olika
grupper. Den tätortsnära naturen är därmed en grundläggande förutsättning för
friluftslivet, och för friluftslivets bidrag till fysisk aktivitet, ökad folkhälsa och
livsglädje. Grönområden i och nära våra städer är dessutom viktiga för flera
miljöfrågor, exempelvis biologisk mångfald, luftkvalitet och klimatanpassning.
Genom att investera i tätortsnära natur kan samhället göra stora och tydliga
ekonomiska vinster, tack vare dess bredd av positiva effekter.

Friluftsfrämjandets projektmetod är lokal opinionsbildning och transparent politisk
påverkan, genom att (i kronologisk ordning för detta projekt):

1. sammanställa befintliga och konkreta fakta om värdet av tätortsnära natur,



utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet,
2. engagera Friluftsfrämjandets lokalavdelningar och ledare i arbetet för ökad
tätortsnära natur, genom utbildning i opinionsbildning och politisk påverkan,
3. samarbeta med aktörer som arbetar med liknande målsättningar, exempelvis
Hyresgästföreningen och Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer,
4. kommunicera värdet av tätortsnära natur via redaktionella och sociala medier,
5. facilitera en diskussion om olika politiska förslag för ökad tätortsnära natur, med
politiker (lokalt, regionalt och nationellt) från flera olika partier samt olika (och för
frågan relevanta) ideella, privata och offentliga aktörer, exempelvis inom bostad,
miljö, skola och turism,
6. (efter valet) fortsätta kommunikationen med prioriterade politiker (främst de som
har visat engagemang för frågan), med fokus på att den tätortsnära naturens
kvantitet och kvalitet prioriteras.

Förväntade effekter

A. Övergripande målsättning till 2022: Att förslaget ”prioritera den tätortsnära
naturen” lyfts och diskuteras i den allmänna debatten under valåret 2022 – lokalt,
regionalt och nationellt, samt att friluftslivets betydelse för folkhälsan och behov av
tätortsnära natur kommuniceras i samband med detta.

B. Övergripande målsättning efter 2022: Att den tätortsnära naturens kvantitet och
kvalitet prioriteras, genom att fler kommuner arbetar strategiskt och prioriterat
med kartläggning, skötsel och utveckling av friluftsområden, exempelvis genom att
kommunledningskontoret tar ansvar för arbetet med friluftsplaner.

Dessa målsättningar får följande effekt

- att befolkningen får tillgång till fler parker och naturreservat med höga frilufts-,
natur- och kulturmiljövärden,
- att fler myndigheter, organisationer, kommuner, fastighetsägare och markägare
får god kunskap om värdet av tätortsnära natur och goda friluftsmiljöer,
- att samhällets respekt för naturen och vår miljö förstärks, samt
- att folkhälsan och livsglädjen, genom friluftsliv, ökar.

Projektet Tätortsnära natur 2022 är därmed en del i genomförandet av Sveriges
miljömål (främst God bebyggd miljö) samt de globala 2030-målen (främst Hållbara
städer och samhällen) samt Sveriges friluftsmål, med fokus på:
# 6 Attraktiv tätortsnära natur

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledning 641 000
Utbildning 50 000
Implementeringskostnader 45 000
Kommunikation 205 000
Övriga kostnader 32 000
Adm/overhead 127 000

Summa, kr: 1 100 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2002 320

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.



Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

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


