
Klimataktion Stockholms Verksamhetsberättelse 2020

Huvudfokus: Stockholms stads och regionens klimatpolitik – i enlighet med KA Stockholms 
stadgar har föreningen bedrivit opinion i lokala och regionala frågor av betydelse för klimatpolitiken 
och har deltagit i Klimataktions arbete nationellt och internationellt. Det gäller energi, transporter, 
cykling, ekonomi och samhällsplanering i stort med bostadsbyggande, trafikplanering, konsumtion etc. 
På grund av Coronapandemin har det mesta av arbetet hanterats digitalt och via mejl, t.ex. nätverks-
arbete med remissvar, debattartiklar om motorvägar och placering av pensionsmedel, bevakning av 
TRV:s platsannonser, kolets utfasning i Värtan 2020 osv. 

Information och folkbildning: Seminarier, föreläsningar, infomöten, studiecirklar och flygblads-
utdelning fick till stor del ställas in eller hanteras digitalt p.g.a. Coronapandemin. Klimatinspiratörs-
kurser hölls dock i Stockholmsregionen, med KA Riks som huvudansvarig, fast med KA Stockholms 
medlemmar – oftast hölls de som webbkurser och -workshops, som anpassats för ändamålet efter att 
pandemin ändrat förutsättningarna för vanliga kurser. Även kurser för utbildare har hållits, samt 
workshops för ett tjugotal skolklasser, och tre filmer om klimatet har spelats in och finns på Youtube. 
Temagrupperna har egna årsrapporter (se längst ner). 

Kulturmanifestationer och demonstrationer: Fram till i mars hade ett antal mindre klimatstrejker 
genomförts och en jättestor klimatmanifestation med internationella artister hade planerats att hållas på 
Gärdet, med fler än 50.000 deltagare. Den fick ställas in när Coronapandemin bröt ut. Klimatstrejkerna 
på fredagar flyttade till Internet och våra medlemmar uppmanades att visa bilder och filmer av sina 
hemmastrejker på sociala medier. En del medlemmar fortsatte med Coronasäkrade småstrejker utomhus
och ett nytt initiativ med skostrejker genomfördes vid flera tillfällen, där uppställda skor symboliserade
frånvarande klimatstrejkare. Den 26 september deltog KA Stockholm vid Grön Omställning för Tensta,
ett nystartat initiativ. Klimataktion Stockholms medlemmar har även deltagit i Flashmobs, Die-ins etc. 
under 2020, bl.a. i XR:s regi, med avstängda/ockuperade broar och vägar i city – med hänsyn tagen till 
gällande Coronarestriktioner. 

Externa samarbeten: Klimataktion Stockholm har knutit ihop ett nätverkssamarbete med 20-30 
organisationer kring visning av filmen ”Greta”, och diskussioner kring klimatkrisen i samband med 
visningarna – tillsammans med norska Differ Media, samt TriArt Film, som distribuerar filmen i 
Sverige. P.g.a. Coronarestriktionerna har mycket skjutits på framtiden, men vissa delar har redan 
genomförts. Även Klimatinspiratörerna är involverade, i samband med skolvisningar av filmen. 
Klimataktion Stockholm har fortsatt att hjälpa till med ekonomihanteringen för FFF och nätverket 
KlimatSverige och har även fortsatt att vara aktiva inom nätverket KlimatSveriges samordningsgrupp. 
I slutet av året var KA Stockholm, via nätverket KlimatSverige, delaktigt i en projektansökan om 
MISTRA-pengar, i samarbete med Klimatriksdagen, Stockholms universitet, KTH och SMHI. 
Under året har ett annat projektsamarbete startats upp rörande finansiering av ett TV- och multimedia-
projekt om ungdomar och klimatforskning. Huvudsamarbetspartners är KA Stockholm, FFF och FRP, 
men även Klimatriksdagen, Researchers Desk och nätverket KlimatSverige är involverade. 
KA Stockholm hade på gång ett samarbete med Klimatriksdagen rörande seminarier, där bokbordet 
skulle ha varit med, men de seminarierna ställdes in eller genomfördes digitalt istället. KA Stockholms 
medlemmar är fortsatt aktiva i och samarbetar med ett antal av vuxengrupperna kring FFF. Från och 
med Coronapandemins start har dock nästan samtliga av deras aktiviteter gjorts om till digitala sådana. 
PowWow-nätverket har nästan enbart skötts via mejl under året, där medlemmarna har samarbetat och 
tipsat varandra om klimatutredningar, remisser, stöttat varandras digitala aktioner, debattartiklar m.m. 

Bokcirkeln: På grund av Coronapandemin har bokcirkeln varit vilande under året. Diskussioner har 
förts om att ha en digital bokcirkel, men det har inte funnits tillräckligt stort intresse för det i gruppen. 



Bokbordet: Gruppen hade planerat att medverka med information och bokbordsförsäljning vid ett stort
antal aktiviteter, exempelvis under Mossutställningar, KR-seminarier, KS-möten, Socialistiskt Forum, 
Sjysst Jul och Bolincentrets Klimatfestival, men dessa ställdes in p.g.a. Coronapandemin. Gruppens 
medlemmar har ändå fortsatt att vara väldigt aktiva i olika sammanhang, framförallt digitalt. I samband
med KA Stockholms senarelagda årsmöte i oktober gav Klimataktion ut Rikard Rehnberghs bok 
Antropocen Kapitalocen Artificen, som författaren höll en uppskattad presentation om före årsmötets 
start. Efter utgivandet av boken har bokbordsgruppen börjat sälja den via Klimataktions webbplats. 

Rekrytering av nya medlemmar: Föreningens vanliga rekrytering via bokbordet har inte varit möjlig 
att genomföra under Coronapandemin. Däremot har viss rekrytering, framförallt digital sådan, kunnat 
hanteras via stadsdels-/temagrupper och Klimatinspiratörskurser. 

Involvering av medlemmar: Medlemmar har mobiliserats inför aktiviteter/demonstrationer på stan 
och digitalt – via Klimataktions webbplats, sociala medier och nyhetsbrev, samt via temagrupperna. 

Indienprojektet: KA Sthlm har fortsatt att stödja Srushtidnyan som vänförening. Vi har samlat in 
medel till projektets ”medfinansiering” och har även haft digitala kontakter med våra vänner under året.

Temagruppernas årsrapporter

Klimatnödläge: Gruppen består av sex personer och har haft 14 möten under 2020. Fram till tidig höst 
sågs gruppen på ABF, utomhus eller hemma hos någon, men därefter har mötena skett digitalt.
Gruppens arbete har under året ändrat inriktning men liksom tidigare fokuserat på lokalt klimatarbete. 
Vi har diskuterat vilket arbete vi vill bedriva framöver, med två huvudinriktningar:
- Efter att under hösten 2019 ha skickat medborgarförslag till våra respektive kommundelsnämnder har 
vi även tagit kontakt med kommunens miljöförvaltning. Vi har läst kommunens klimathandlingsplan 
och miljöprogram. Den 8 oktober 2020 hade vi ett digitalt möte med miljöförvaltningen. Även under 
2020 har vi skickat ett medborgarförslag, till Hägersten-Liljeholmen.
- Undersöka möjligheterna till ett lokalt ”klimatcenter”, dvs lokala aktiviteter som föreläsningar, kurser,
debatter, etc i Hägersten-Liljeholmen. Vi vill ordna aktiviteter men p.g.a. pandemin har det inte gått att 
genomföra. Vi har haft ett digitalt möte med Pär Plüschke från gruppen Preppa tillsammans Skarpnäck 
för att lära oss av erfarenheterna från en liknande lokal föreningsverksamhet. 

Hållbara finanser: Gruppen har haft 21 möten under 2020. Efter lyckade aktioner med utdelning av 
flygblad som genomfördes under 2019 blev det tyvärr inga aktioner under 2020, främst på grund av 
Coronapandemin. Trots pandemin har vi ändå träffats regelbundet, målet är att ses varannan vecka. I 
början av året hölls ett par fysiska möten, men från april övergick mötena till att bli digitala vilket har 
fungerat mycket bra. Gruppens mål är fortfarande att påverka Sverige och världens klimat till det bättre
genom att informera och skapa debatt om pengar/finanser. Under året har fokus främst legat på 
pensionernas påverkan på klimatet.
Resultat under året:  
Vi har fortsatt arbetet med ”Responsible banking” genom att kontakta våra egna banker för att sätta 
press på bankerna och visa att klimatfrågan är viktig. Vi har både haft direktkontakt med bankerna och 
gått via Fair Finance Guides formulär. Vi har också i början av året fortsatt att följa ”Net-Zero 
Alliance” och vilka försäkringsbolag som har skrivit under där. 
Vi har arbetat med pensionernas påverkan på klimatet, främst tjänstepensionen som är väldigt komplex 
och svårgenomtränglig. Den information vi har fått fram har sammanställts och publicerats som en del 
av vår kampanj ”Klimatklok pension”, se https://klimataktion.se/utbildning/klimatklok-pension/.
Vi har utifrån det material vi samlat ihop också skrivit manus till en film om tjänstepensionens inverkan
på klimatet och som vi sedan fått hjälp med att skapa. Filmen finns tillgänglig på Youtube och är också 

https://klimataktion.se/utbildning/klimatklok-pension/


en del i vår kampanj ”Klimatklok pension”. Så här långt (februari 2021) har filmen fått 3000 visningar 
bara genom Facebook. 
Vi har skapat en ”Sign-by-me”-kampanj om tjänstepensionernas klimatpåverkan, se 
https://signby.me/se/synliggor-tjanstepensionens-klimatavtryck. I februari 2021 har kampanjen lett till 
att 55 mejl skickats till olika medlemmar i styrelsen för minPension.
Vi har skrivit en debattartikel med uppmaning till minPension om att synliggöra tjänstepensionens 
klimatpåverkan. Debattartikeln signerades även av företrädare för andra miljö-/klimatorganisationer 
och publicerades i Sydsvenska Dagbladet 2020-11-08 https://www.sydsvenskan.se/2020-11-
08/tjanstepensionen-ska-inte-behova-vara-en-klimatbov. Ett svar kom från minPension några veckor 
senare https://www.sydsvenskan.se/2020-11-22/minpensions-ambition-erbjuda-mojlighet-att-se-hur-
hallbart-pensionspengar-ar-placerade. Vi har också skrivit en replik på det 
https://www.sydsvenskan.se/2020-12-09/minpension-bor-snarast-kunna-ge-hallbarhetsinformation.
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