
Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2021 
Föreningen Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar 
och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen för Klimataktion Stockholm är dels ett styrdokument för 
föreningens styrelse, dels en vägledning för arbetet i föreningens arbetsgrupper. 
Grunden för Klimataktion Stockholms arbete är information, folkbildning, opinionsbildning och påverkan på 
politiken när det gäller klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Vårt arbete syftar till att mobilisera en 
kraftfull opinion för en snabb avveckling av det fossila beroendet och en övergång till ett mer hållbart samhälle. 
Hur de växande städerna på jorden hanterar klimat- och miljöfrågor är avgörande både för vår och kommande 
generationer. Därför ska Klimataktion Stockholm vara inriktat på att samla information och kunskap samt 
identifiera problem som ur klimatsynpunkt är strategiskt viktiga i Stockholmsregionen. Trafik, energianvänd-
ning, bostäder och hushållens konsumtionsmönster är sådana strategiska frågor. Målet är att driva fram en sådan 
omställning av Stockholms infrastruktur att denna inte längre har negativ inverkan på klimatet, liksom en 
omställning till mer hållbar konsumtion hos Stockholmsregionens invånare. 
Klimataktion Stockholm deltar aktivt i nätverket KlimatSverige genom att flera medlemmar arbetar i dess 
samordningsgrupp och olika arbetsgrupper. Det innebär att en del av de aktiviteter som Klimataktion Stockholm 
ansvarar för vid behov kommer att samordnas med aktiviteter hos övriga organisationer som ingår i nätverket. 
Klimataktion Stockholm kan även delta i gemensamma aktiviteter som genomförs av andra organisationer. 

Planerad inriktning för aktiviteter under 2021
• Att arbeta för att kommunala och regionala planer som rör energi, klimat, trafikplanering, cykling och 
samhällsplanering i stort bevakas genom remissvar och liknande i syfte att minska klimatpåverkan från trafik, 
bostadsbyggande, konsumtion, med mera. Huvudfokus under året kommer att vara på Stockholms stad och 
region och på dess klimatpolitik. 

• Att bedriva informations- och opinionsbildande verksamhet i olika former, såsom seminarier, föreläsningar, 
infomöten, studiecirklar, skrivande av debattartiklar m.m. 

• Att arbeta för att förhindra projektstarten för motorvägsbyggen (Östlig förbindelse och Tvärförbindelse 
Södertörn) och arbeta för att kollektivtrafiken inom regionen ska prioriteras och förbättras för resenärerna. 
Arbetet utförs i samarbete med andra organisationer inom det tidigare Stoppa Förbifarten-nätverket. Även 
bygget av Förbifarten bevakas, för att förhindra miljöbrott och om möjligt minska på motorvägsbygget. 

• Att fortsätta granska kolkraftvärmeverket vid Värtan, så att kolet verkligen fasas ut , vilket Stockholm Exergi 
beslutade om i december 2019 (2017 års inriktningsbeslut angav senast 2022). 

• Att rekrytera nya medlemmar genom utåtriktad verksamhet med infomöten och studiecirklar, kopplade till 
uppbyggnaden av stadsdels- och/eller temagrupper, samt genom att hitta nya intresseväckande och kreativa 
mötes- och arbetsformer som kan attrahera nya medlemmar. Att sträva efter att direkt engagera nya medlemmar i
existerande arbetsgrupper eller uppmuntra dem att bilda nya eller att på annat sätt engagera dem i Klimataktion 
Stockholms och dess samarbetspartners arbete. Klimataktions Klimatinspiratörskurser, som Klimataktion Riks 
har huvudansvaret för, är viktiga för medlemsrekryteringen både i Stockholm och i övriga landet. 

• Att utveckla olika former av involverande aktiviteter för att aktivera dem som redan är medlemmar. Här kan 
temagrupperna spela en stor roll.



• Att anordna öppna möten och debatter i samarbete med andra organisationer för att på så vis delta i 
samhällsdebatten, samt att ha bokbord och medlemsvärvning vid dessa och andra publika arrangemang. 

• Att anordna och delta vid kulturaktiviteter med klimatkoppling, bl.a. i anslutning till visning av dokumentären 
Greta under 2020-2021, samt hitta nya sätt att påverka, genom filmsamarbeten, miljöspel och på sociala medier. 
T.ex. har KA Stockholm ett TV-/Multimediaprojekt med FFF och FRP, där även KR, Researchers Desk och KS 
är involverat. 

• Att på olika sätt aktivt delta i arbetet inom nätverket Klimatsverige och samarbetet kring FridaysForFuture, 
bland annat genom att stödja andra organisationers klimatevent och omställningsaktiviteter i Stockholm, 
exempelvis Grön Omställning för Tensta. 

• Att skapa möten mellan forskare och allmänhet, bl.a. i samarbete med Researchers Desk och olika akademier, 
samt att samordna projektsamarbeten mellan forskare, miljöorganisationer och näringslivet i syfte att snabba på 
omställningen av samhället i en mer hållbar riktning. 

• Att stödja medlemmar som arbetar aktivt  med klimatrelaterade medborgarförslag. 

• Att samarbeta aktivt med föreningen Klimatriksdagen och dess stödjande medlemsorganisationer. 

• Att fortsätta som stödjande vängrupp till den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan, i samarbete med 
Framtidsjorden, som administrerar det (till stora delar) SIDA-finansierade projektsamarbetet. 

Arbetsgrupperna 
Arbetsgrupperna är ryggraden i Klimataktion Stockholm. Medlemmarna uppmuntras att ta initiativ till bildande 
av nya arbetsgrupper för sakfrågor eller stadsdels- och kommungrupper, som ligger i linje med Klimataktions 
plattform. Arbetsgrupperna har stor frihet att lägga upp sin egen verksamhet. De bör dock rapportera om sina 
planer och sin verksamhet till styrelsen, samt till medlemmarna via Klimataktions webbplats och nyhetsbrev. 
Samhällsplaneringsgruppen med Stockholms stad- och Värtangruppen
Samhällsplaneringsgruppen koncentrerar sig på trafik- och energifrågor, samt hållbar stadsutveckling. Arbetet 
med att stoppa nya motorvägar fortsätter (Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn), och gruppen 
fokuserar även på att uppmärksamma behovet av hållbara alternativ, t.ex. bättre och utökad kollektivtrafik, och 
en bättre samhällsplanering som inte utgår från privatbilismen. 
En kampanj mot kolkraftvärmeverket i Värtan startade i maj 2016 tillsammans Jordens Vänner, Fossil Free och 
Skiftet. I februari 2017 offentliggjordes en överenskommelse mellan staden och bolaget som gick ut på att kolet 
ska vara utfasat till 2022. Värtangruppen fortsatte att pressa på Stockholm Exergi (f.d. Fortum Värme) och 
politikerna, och hade dem under bevakning för att garantera stoppet 2022. I december 2019 fattades beslutet att 
tidigarelägga utfasningen till 2020. Platsen som kontaktperson för gruppen är vakant. 
Indiengruppen 
Verksamhetsutvecklingen inom den indiska partnerorganisationen Srushtidnyan består i fortsatt pedagogiskt 
hållbarhetsarbete på landsbygdsskolor i Rathnagiridistriktet, samtidigt som arbetet i Mumbaiskolor fortsätter. 
Därutöver fortskrider utbytet med svenska skolor. 
Från och med 2017 får Srushtidnyan ekonomiskt stöd för sin verksamhet genom föreningen Framtidsjordens 
ramavtal med Forum Syd. Det avtalet gäller i fem år. Inom Klimataktion Stockholm finns en så kallad vängrupp.
Dess huvudsakliga uppgift är att bistå projektet, samt att samla in bidrag från enskilda givare till den 
obligatoriska "medfinansieringen". Kontaktperson för gruppen är Eva Avner: eva.avner@gmail.com. 
Jan Carlsons Minnesfond
Två stipendier utlyses och delas ut årligen och medlen förvaltas på effektivaste sättet. Kontaktperson för 
minnesfonden är Anders Berndes: andersberndes@gmail.com. 
Kulturgruppen 
Kulturgruppen har tidigare drivit Klubb Artivist och klimatfilmfestivalen ToFutureWithLove, bidrog till 
kulturinslagen under Klimatriksdagen på Stockholms universitet och har deltagit vid Kulturfestivalen i 
Stockholm. Gruppen har även medverkat med artistuppträdanden under klimatmanifestationer och gruppens 



medlemmar har deltagit i gemensamma Flashmobs, Die-ins och liknande, och kommer även framöver vara 
aktiva i samarbeten med olika organisationer, som XR och ArtistsForFuture. Platsen som kontaktperson för 
gruppen är vakant. 
Medborgarutredningen 
”Medborgarutredningen för ett samhälle inom jordklotets gränser” var Klimataktions stora satsning när det gäller
information, folkbildning, opinionsbildning och politisk påverkan, inledningsvis med en rad seminarier och 
efterföljande studiecirklar. I studiecirklarna bearbetades de frågor som seminarierna lyft upp med syfte att föreslå
olika lösningar för att uppnå ett hållbarare samhälle. Regissören Stina Oscarson var ständig moderator och tog 
utifrån materialet fram en text som gestaltades av skådespelare i mars 2017. Teatermanuset utvecklades vidare 
och filmen ”Att så ett frö av tvivel” spelades in, som hade biopremiär 2018, i en form som passerar hjärnan och 
direkt berör hjärtat. Filmen kan köpas och även ses gratis i form av flera kortfilmer på ETC:s webbplats. 
Studiecirklarna redovisades även i textform och lämnades till politiker och andra opinionsbildare. Materialet 
sammanställdes och utvecklades vidare till en utställning som ställdes ut under Klimatriksdagen. Den 
utställningen har därefter varit på turné och kan fortfarande visas på bibliotek och andra platser i Sverige. 
Kontaktperson för Medborgarutredningen och filmen är Elisabeth Lundqvist: vilja_o@hotmail.com. 
Kontaktperson för utställningen är Varis Bokalders: varis@ekokultur.nu. 
Bokcirkeln 
Medlemmarna i bokcirkeln vill träffas och ser fram emot att åter kunna ha möten IRL. När Coronaläget
så medger kommer bokcirkeln fortsätta att varva intressanta TED-talks med litteratur om klimatfrågor och 
välkomnar då nya deltagare. Kontaktperson för gruppen är Ulla Björklund: arstabacke.16@gmail.com. 
Bokbordsgruppen 
I samband med seminarier, föredrag, nätverksmöten och större sammankomster har Klimataktion ett bokbord 
med klimatrelaterade böcker till försäljning. Syftet är att erbjuda aktuell facklitteratur och omtalade böcker för 
att ge information, väcka intresse, ge tillfälle för fördjupning och stimulera till diskussion. Klimataktion gav ut 
en bok 2020, skriven av Rikard Rehnbergh, reporter på Miljömagasinet och styrelsemedlem i KA Stockholm, 
som gruppen nu säljer via Klimataktions webbplats. Gruppen tar emot donerade böcker och köper begagnade 
klimatböcker, som säljs billigt eller delas ut gratis. Det viktigaste för gruppen är inte att gå med vinst, men den 
skall gå runt utan att medföra extra utgifter för Klimataktion. Kontaktpersoner för Bokbordsgruppen är Ulla 
Björklund: arstabacke.16@gmail.com och Christiane Fürnkranz: christiane.furnkranz@gmail.com. 
Biodiversitetsgruppen 
Biodiversitetsgruppen är en grupp som bildades under 2017. Gruppen var med och arrangerade Biologiska 
Mångfaldens Dag 2017 och 2018, deltog 2019 och medlemmar var Corona-aktiva digitalt under 2020. Posten 
som kontaktperson är vakant. 
Klimataktion Riks – Klimatinspiratörer och kommunikatörer
Det finns några arbetsgrupper under Klimataktion Riks som företrädesvis träffas och arbetar i Stockholm. 
Klimatinspiratörsgruppen är en sådan grupp. De tog under 2016 fram en utbildning för Klimatinspiratörer som 
har använts som underlag för Klimatinspiratörskurser i hela landet. 2020 erhöll Klimataktion Riks externa medel
för att utveckla och utöka KI-verksamheten, bl.a. med webbkurser och utbildning på skolor. Målet är att kunna 
erbjuda KI-kurser på många olika håll i landet, men också till flera olika målgrupper. Klimatinspiratörer från 
Klimataktion skall också informera om klimatet i samband med visning av filmen Greta i olika sammanhang. 
Kontaktinfo finns på Klimataktions webbplats. Kommunikationsgruppen är en annan grupp som medlemmar 
inom Klimataktion Stockholm och KA Riks samarbetar kring. Den gruppen samarbetar ofta även med andra 
organisationer inom nätverket KlimatSverige. Kontaktperson är Torbjörn Vennström: tv@tvennstrom.se. 

Organisation och ekonomi 
Styrelsen som väljs vid årsmötet har en samordnande roll, anordnar medlemsmöten och företräder föreningen 
utåt. Styrelsen har ansvar för information till medlemmarna, främst genom samordning med riksorganisationen i 
form av nyhetsbrev/medlemsblad via mejl och via information på Klimataktions webbplats och i Facebook-
grupper. Vid större samarrangemang är ambitionen att deltagande organisationer ska dela på de kostnader som 
inte täckts genom avgifter eller bidrag. Förtroendeuppdrag eller medlemskap i nätverk är inte arvoderade. 
Medlemmarna uppmanas ge frivilliga bidrag utöver medlemsavgiften, för att kunna finansiera Klimataktion 
Stockholms verksamhet och olika arrangemang. Beslut om utgifter för föreningen fattas av styrelsen. 



Temagruppernas Verksamhetsplaner

Klimatnödläge/Lokalt klimatarbete – Gruppen byter namn till Lokalt klimatarbete och planerar att: 
- Fortsätta ha kontakt med kommunens miljöförvaltning och lära mer om kommunens miljöarbete, samt hur 
gruppen kan påverka eller delta i arbetet
- Fortsätta planeringen för ett lokalt miljö- eller klimatcenter, till exempel genom att skicka ett medborgarförslag 
till stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen om ett miljöcenter, ha kontakt med media, samt lära mer om hur 
sådan verksamhet kan bedrivas på bästa sätt 
- Utöka gruppen med fler medlemmar
- Gå kursen Carbon Literacy

Hållbara finanser – Gruppen planerar att: 
- Fortsätta arbetet med tjänstepensionerna och klimatet, nu riktat mot fackföreningarna som genom 
kollektivavtalen till stor del styr hur tjänstepensionerna förvaltas 
- Ta fram ett nytt flygblad med inriktning pensionssparande 
- När pandemin har lagt sig, återuppta flygbladsaktioner, stå någonstans i stan och dela ut flygblad med 
information om hur placerade pengar har en påverkan på klimatet 
- Det finns många seminarier och föreläsningar inom ämnet. Gruppen vill försöka samla information om var och 
när dessa seminarier äger rum och sprida informationen vidare, främst via Klimataktion.

Slutord 
Under våren 2020 drabbade Coronapandemin Sverige och världen. Det medförde att många av Klimataktions 
och dess samarbetspartners arrangemang ställdes in, sköts upp eller gjordes om till digitala event. Så även 
Klimataktion Stockholms årsmöten 2020 och 2021. Pandemin har skördat många offer och vi hoppas att 
vaccinering i kombination med ett gemensamt ansvarstagande för att hindra smittspridning kan leda till en mer 
normal situation, med fysiska möten, under andra halvan av 2021. 
En återgång till det tidigare normala på alla områden är dock inte något vi vill ha, utan istället önskar vi oss att 
den omställning av samhället som satts igång fortsätter. Samtidigt med allt det negativa har pandemin nämligen 
även medfört ett radikalt minskat resande, särskilt med avseende på flygresor. Det i kombination med minskad 
konsumtion och annat har medfört kännbara utsläppsminskningar av växthusgaser och har visat att om alla 
kämpar tillsammans kan klimatkrisen kanske lösas. Vissa länder har skyndat på med sin omställning av 
samhället, där exempelvis städer i Italien och Frankrike snabbt har byggt ut sin infrastruktur för cykelvägar och 
minskat på bilvägarna, som ett led i arbetet med att hindra smittspridning och samtidigt förbättra medborgarnas 
hälsa och miljön. Tyvärr har inte alla länder agerat rätt ur klimatsynpunkt. Skogsskövling och försämringar i 
miljölagstiftning har förekommit, något som inte har varit relevant för bekämpningen av Covid-19 och definitivt 
inte har varit bra för klimatarbetet. WWF är en av de organisationer som har kommit med rapporter om 
utvecklingen under pandemin med avseende på miljö och klimat. Kontentan av alla rapporter är att Klimatkrisen 
inte är över, kampen för att rädda klimatet och framtiden måste fortsätta att föras på många fronter samtidigt. 
Klimataktion Stockholm behöver långsiktigt åstadkomma ett folkligt tryck på politiska beslut som rör regionen, 
för klimatfrågan i stort. Alternativa påverkanskampanjer och debattartiklar kan vara viktiga verktyg i klimat-
arbetet och samtidigt hjälpa till att ge uppmärksamhet åt Klimataktions verksamhet. Ett nära och strukturerat 
samarbete med andra delar av folkrörelser som delar våra värderingar och vårt engagemang kommer att fortsätta 
inom ramen för nätverket KlimatSverige och FridaysForFuture. Klimatarbetet har på så sätt en större möjlighet 
att nå ut och få effekt. Fler medlemmar behöver bli aktiva och fler medlemsavgifter behöver komma in för att 
kunna finansiera den viktiga utåtriktade verksamheten. Där har den fortsatta uppbyggnaden av lokala stadsdels- 
och temagrupper och Klimatinspiratörskurserna en viktig roll att spela. Alla behövs!
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