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PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Lokala backen - för miljö och folkhälsa
Projektstart (år/mån):

2201
Projektslut (år/mån):

2212
Projektets totala budget (kr):

1 330 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 330 000 2022
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 Barren
E-postadress:

helena.graffman@friluftsframjandet.se
Telefon (dagtid):

070-7686905 070-1729858
Mobiltelefon:

070-7686905 070-1729858

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med ” Lokala backen – för miljö och folkhälsa” är att stötta anläggningarna
för en fortsatt överlevnad, utveckling och hållbarhetsomställning. Vi vill långsiktigt
skapa mer aktiviteter knutet till hemmabackarna för att öka tillgängligheten till
friluftsliv på snö, men även året runt, för alla. En mötesplats oberoende av
socioekonomi, etnicitet, ålder eller andra skillnader.

Det finns en stor hotbild i de lokala skidanläggningarnas framtid. Det förändrade
klimatet, investeringar för långsiktig hållbarhet och stort tryck på den ideellt
engagerade, gör att vi risker tappa det vi under lång tid byggt upp.

Under pandemin ökade det lokala intresset stort och de kommande 5 - 10 åren
kommer vara avgörande för de lokala hemmabackarnas fortlevnad. I ” Lokala
backen – för miljö och folkhälsa”, vill vi hjälpa till att framtidsäkra skidåkning och
annat friluftsliv på hemmaplan. Alla små föreningsdrivna anläggningar har liknande
utmaningar och behöver nu stöd som gynnar alla i slutändan.

Drömmen är att den lokala skidanläggningen ska upplevas som den självklara
knytpunkten för alla åldrar och målgrupper. En plats för en aktiv fritid som
genererar rörelseglädje, folkhälsa och livsglädje året runt.



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Många av de 215 skidanläggningar som finns i Sverige, är drivna av ideella
föreningar, och kan benämnas som den lokala hemmabacken eller den lokala
skidanläggningen. Bland annat möjliggör Friluftsfrämjandets skidverksamhet att ca
10 000 barn får glida på snö i sin hemmabacke varje vinter. Verksamheten bedrivs
såväl i de ca 25 hemmabackar som drivs av lokalavdelningar inom
Friluftsfrämjandet, såväl i backar som drivs av andra föreningar.
På grund av pandemin och tack vare väder med goda snöförutsättningar såg många
hemmabackar ett uppsving på antalet besökare den gångna vintern. Den positiva
trenden vill vi nu fånga med att stötta de föreningsdrivna anläggningarna i sitt
fortsatta arbete med att framtidsäkra verksamheten.

Vi vill:
1. Initiera fadderprogram mellan anläggningar
Vi vill hjälpa till att skapa och systematisera ett program där en större anläggning
med mer resurser stöttar en mindre anläggning med kunskap inom det som rör drift
av en anläggning såsom snötillverkning, spara snö, säkerhetsfrågor, teknik,
utrustning.

2. Stödja en utveckling av delningssystem kring återbruk
Vi vill stödja en utveckling av ett delningssystem för alla skidanläggningar. Ett
system som skulle innebära både positiva ekonomiska aspekter för den mindre
anläggningen, och ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kopplat till miljö, med
återbruk av, maskiner, material, skidutrustning mm.

3. Kartlägga kommunala driftskostnader och driftsbidrag för olika
sportanläggningar.
Kommunerna, som ofta äger den lokala skidanläggningen ser till att driftsäkra
exempelvis ishallen, fotbollsplanen eller idrottshallen. Den lokala skidanläggningen
skulle inte finnas i drift om det inte vore för att eldsjälar från den ideella föreningen
la ner massor av tid och engagemang. Vi vill kartlägga hur kommunens kostnader
ser ut i jämförelse med kostnaderna för den lokala skidanläggningen.

4. Stödja den lokala föreningen som driver anläggningen i att visa på samhällsnyttan
gentemot kommunen och stärka relationen mellan förening och kommun.

5. Initiera och skapa arbetsnätverk mellan anläggningar

6. Inventera nuläge och behov
Vi vill under projekttiden inventera aktuella förutsättningar i så många
anläggningar som möjligt, och identifiera fortsatta utvecklingsbehov och
möjligheter.

7. Utreda möjligheterna till en långsiktig investeringsfond
Vi vill under projekttiden hjälpa till med att analysera möjligheten till att skapa en
långsiktig investeringsfond, där mindre anläggningar ska kunna söka medel för
nödvändiga investeringar.

8. Stöd i framtagande av digital hållbarhetsutbildning
SLAO (Svenska skidanläggningars organisation) har tagit fram digitala utbildningar
kring hållbarhet. Projektet vill stödja en fortsättning i att kunna ta fram fler digitala
utbildningar inom hållbarhet.

9. Framtagande av stödmaterial kring tillgänglighetsanpassning
Vi vill inom projekttiden ta fram stödmaterial kring tillgänglighetsanpassning av ett
anläggningsområde.

Vi ser att projektet kommer innefatta en nära samverkan med SLAO (Svenska



skidanläggningars organisation) och Svenska Skidförbundet. Båda organisationerna
är kontaktade och positiva till den samverkan som projektet skulle kunna generera.
Tillsammans med befintliga resurser som de samverkande organisationerna har,
finns möjlighet till goda synergier som gynnar alla, i syfte att stödja den lokala
anläggningens möjligheter till en positiv framtid.

Projektet fokuserar initialt på anläggningarnas vinterverksamhet, men de
möjligheter som sommarhalvåret ger kring aktiviteter i och runt
hemmaanläggningen kommer också gynnas.

Förväntade effekter

• Fånga det ökade intresset under pandemin för skidor på hemmaplan
• Ökad uppmärksamhet för möjligheten till rörelseglädje genom skidåkning lokalt
• Att den lokala föreningen bättre ska kunna lyfta nyttan med skidbacke lokalt,
gentemot kommun och andra intressenter.
• Ökat hållbarhetsperspektiv genom möjligheten att aktivera sig på hemmaplan,
istället för att resa iväg.
• Minska insteget att få fler att glida på snö.
• Ökade möjligheter för lokala anläggningarna att hantera de utmaningar som
klimatförändringarna ger
• Få ut fler barn, ungdomar och vuxna i ett aktivt friluftsliv
• Möta nya målgrupper som har sökt sig ut i friluftslivet lokalt.

Vårt mål med denna kraftsamling är att skidanläggningen ska upplevas som den
självklara knytpunkten för alla åldrar och målgrupper. En plats för en aktiv fritid
som genererar rörelseglädje, folkhälsa och livsglädje året runt.

Effekterna faller in under Globala målen #3 God hälsa och välbefinnande # 4 God
utbildning #5 Jämställdhet, #11 Hållbara städer #13 Bekämpa klimatförändringen
#Ekosystem och biologisk mångfald.

Samt i flertalet av Sveriges friluftsmål med extra fokus på:
# 1 Tillgänglig natur för alla
#2 Engagemang och samverkan för friluftslivet
#4 Tillgång till natur för friluftsliv
# 5 Attraktiv tätortsnära natur
# 9 Friluftsliv för god hälsa

Med stöd av Svenskt Friluftsliv kan vi nå målen och bidra till ett bättre Sverige.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 630 000
Utbildning 100 000
Implementering 300 000
Kommunikation 100 000
Övriga kostnader 153 000
Administration/overhead 153 000

Summa, kr: 1 436 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2002 315

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.


