
Verksamhetsplan 2022
Föreningen Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions 
plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. I verksamhetsplanen anges planerade 
aktiviteter för Klimataktion Stockholms styrelse och arbetsgrupper.

Planerade aktiviteter under 2022

Filmprojektet Uppdrag Överlevnad med FFF

Uppdrag Överlevnad är ett film-, medie- och utbildningsprojekt där klimatintresserade ungdomar 
möter ledande forskare och ställer frågor om klimatet, att leva hållbart och framtiden. Projektet 
pågår under 2021-2024. Framförallt i samverkan mellan Klimataktion Stockholm som projektägare,
Fridays For Future Sverige och Folke Rydén Production. Med i samarbetet finns även 
organisationer inom Klimatsverige och Klimatriksdagen, samt forskare inom Researchers desk och 
ICCI. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Stockholm +50

Delta i planeringsarbetet tillsammans med andra organisationer för FN-konferensen Stockholm +50 
den 2 och 3 juni, som uppmärksammar att det är 50 år sedan FN:s första miljökonferens. Aktiviteter
före, under och efter konferensen planeras från och med 16 mars till 5 juni.

Delta på evenemang

Föreningen planerar att delta med bokbord och/eller seminarium på Klimatriksdagen 2022 på 
Kulturhuset, Stockholm +50, Järvaveckan och Schysst jul. Fler kan tillkomma.

Föredrag och seminarier

Anordna föredrag i samarbete med ICCI och Researchers desk exempelvis i samband med att nya 
rapporter släpps från IPCC. 

Opinionsbildning, debattartiklar och remissvar

Tillsammans med andra organisationer skriva debattartiklar med mål att få dem publicerade i olika 
medier. Svara på remisser som rör klimat- och miljöområdet i Stockholm, exempelvis inom 
transport-, energi- och stadsbyggnadssektorn, tillsammans med andra såsom Nätverket Ny Grön 
Stad.

Valet 2022

Tillsammans med andra organisationer bemanna en valstuga i Stockholm city med fokus på miljö- 



och klimat. Skriva debattartiklar tillsammans med andra organisationer och bedriva andra typer av 
opinionsbildning före valet i september, inom exempelvis FOLK.

Klimatbiblioteket

Upprätta ett bibliotek med olika böcker med koppling till klimatet och miljöfrågor. Biblioteket 
inkluderar bland annat faktaböcker, essäer, romaner och barnböcker. Böckerna går att låna gratis av 
medlemmar i Klimataktion Stockholm. 

Nätverket KlimatSverige

Klimataktion Stockholm deltar aktivt i nätverket KlimatSverige genom att flera medlemmar arbetar 
i dess samordningsgrupp och olika arbetsgrupper och arrangerar olika aktiviteter tillsammans med 
andra organisationer i nätverket.

Indienprojektet

Fortsätta som stödjande vängrupp till den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan, i samarbete 
med Framtidsjorden, som administrerar det delvis SIDA-finansierade projektet.

Temagruppernas verksamhetsplaner

Hållbara finanser

• Skicka en enkät till partiernas finanspolitiska talespersoner

• Upprätta ett samarbete med Greenpeace

• Fortsätta arbetet med att pressa fackföreningarna om att avtala om en hållbar pension

• Ta fram ett nytt flygblad med inriktning på pensionssparande och dela ut

• Sätta oss in i: bankers utlåning till bolag med fossila bränslen, EU-taxonomin, 
subventionerat bränsle, greenwashing inom bank/finans

• Det finns många seminarier och föreläsningar inom ämnet, vi vill försöka samla 
informationen om var och när dessa seminarier äger rum och sprida informationen vidare, 
främst via Klimataktion

Klimatforum Hägersten/Älvsjö

• Planen är att ha ett stormöte i månaden (förutom under sommaren) enligt bilden nedan. 
Hittills har två genomförts: ett digitalt möte med planering och ett fysiskt möte där Torbjörn 
Wennström var med och pratade om lokal klimataktivism.

• Synas&Höras planerar aktioner under våren.

• En politikergrupp har bildats. Tanken är att skicka frågor till alla partier representerade i 
stadsdelen, och att eventuellt ha en paneldiskussion före valet. 

• Vi planerar att utöka vårt nätverk genom samarbete med andra lokal organisationer och 
grupper, till exempel i Uppenbarelsekyrkan och en grupp som planerar en klimatfestival i 



Vintervikens trädgård i september. 

• Vi planerar att tillsammans sätta oss in i kommunens klimathandlingsplan och lyfta 
uppföljningen av den till våra lokala politiker.

• Vi har förnyat kontakten med miljösamordnaren i stadsdelen och påbörjat kontakter med 
lokala politiker. Tanken är att vi ska skaffa oss en bättre bild av vad stadsdelen gör och kan 
göra, och hur vi kan påverka.

• Vi har löpande kontakt med journalisten som skrev om oss i Mitt i och hoppas att det kan bli
en uppföljande artikel.

Hållbara Skarpnäck

• Vi vill genomföra föreläsningar, workshops, kurser och studiecirklar som inspirerar till 
hållbar utveckling. Vi tänker bl.a använda Kulturhuset i Skarpnäcks lokaler.

• Vi hoppas kunna genomföra hållbarhetscafé och hållbarhetspromenader (genom Skarpnäcks 
gröna korridorer) som ska locka många.

• Vi vill samarbeta med lokala initiativ, såsom Återbruket, Möjligheternas hus och 
Bergholmstorpets vänner.

• Vi vill även samarbeta med näringslivet i Skarpnäck.

• Vi planerar att på sikt sätta upp en ”Sopopera” i Skarpnäcks Kulturhus som illustrerar 
sambanden mellan människor och natur via soporna. Vi avser att samarbete med lärare och 
elever.
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