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Klimatriksdagen Verksamhetsplan 2020-2021 

 

Inledning 

Klimatriksdagen har fått ett tvåårigt projektstöd från Postkodstiftelsen och verksamhetsperioden 2020-

2021 domineras till stor del av detta projekt. Postkodstiftelsens projekt löper ut 2020, men nyligen har 

möjligheten att skjuta fram projektperioden tidsmässigt öppnats. 

 

Då världen just nu befinner oss i en global pandemi-kris har vi som många andra behövt göra stora 

anpassningar av verksamheten. Samtidigt är det viktigt att klimatarbetet inte tappar tempo, med tanke 

på hur akut situationen är att minska utsläppen av växthusgaser. Vi kommer därför att söka alternativa 

upplägg för vår verksamhet och på så sätt fortsätta påverka politiker och samtidigt skapa opinion för den 

omställning vi står inför. 

 

Vi har valt att utgå från två olika scenarier, det första där förutsättningarna för fysiska möten osv har 

återgått till det normala efter sommaren, det andra där vi, under hösten, fortfarande har 

mötesbegränsningar. Vårens aktiviteter genomförs som planerat, däremot påverkas förutsättningarna 

för evenemangen, då vi går från fysiska till webbaserade lösningar för möten. I övrigt påverkas inte våra 

planer på att genomföra våra arrangemang. 

 

Vårt övergripande mål för perioden 2020 är att ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik, med 

konkreta åtgärder och styrmedel inom Klimatriksdagens fem tematiska ämnesområden. Utskott inom 

respektive ämnesområde analyserar behoven av åtgärder för att nå klimatmålen och utforma underlag 

till akutplanen. De vinnande motionerna från Klimatriksdagen 2018 är ett viktigt underlag i detta arbete. 

Under hösten kommer Klimatriksdagens akutplan att överlämnas till representanter för samtliga 

riksdagspartier. Uppföljning av riksdagspartiernas reaktioner på framförda förslag i akutplanen kommer 

att ske utifrån de förutsättningar som Corona-krisen leder till, se olika scenarier för hösten 2020. 

 

Oavsett effekterna av Coronaviruset är vårt övergripande mål att slutföra arbetet med akutplanen och i 

höst överlämna den till representanter för alla riksdagspartierna. 

 
Aktiviteter våren 2020 
 

Klimatriksdagens fem utskott kommer under våren att slutföra arbetet med att ta fram underlag för 

akutplanen. Efter att planen har sammanställts skickas den på remiss till Klimatriksdagens medlemmar 

samt utvalda organisationer under sommaren. Efter remissbehandling och slutlig utformning 

överlämnas akutplanen till representanter för samtliga riksdagspartier under hösten. 

 

Utskotten genomför olika aktiviteter med externa forskare, experter och företrädare för företag och 

organisationer för att bredda och fördjupa innehållet i sina underlag till akutplanen. Corona-krisen har 

medfört att t.ex. seminarier anordnas via nätbaserade upplägg. En fördel med sådana upplägg är att 

deltagande blir möjligt från hela landet. Detta bidrar i sig till ett viktigt delmål för vår verksamhet, 
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nämligen att stärka vår närvaro på andra platser är Stockholm. De event som arrangeras för att påverka 

akutplanen kommer att genomföras under våren. 

 
Aktiviteter under våren är: 

 

● Genomföra utåtriktade aktiviteter som hjälpmedel för underlag till akutplanen  

● Slutföra arbetet med att ta fram underlag till akutplanen 

● Panelsamtal tillsammans med andra aktörer där regeringens klimathandlingsplan granskas 

● Publicera artiklar i Klimatriksdagens namn och/eller tillsammans med andra aktörer 

● Ansökan till Postkodstiftelsen om förlängning första halvåret 2021, eller beslut om att fortsätta 

enligt ursprunglig plan A. 

● Identifiera ytterligare finansiärer och skicka in ansökningar för att säkra grundfinansiering för de 

kommande åren  

 
Klimatriksdagens ambition att delta i såväl Järvaveckan som Almedalsveckan har avbokats då 

arrangörerna ställt in respektive event. Klimatriksdagen har tackar nej till medverkan i Bolinfestivalens 

virituella aktivitetstorg p g a tidsbrist. 

 
 
Klimatarbete i Corona-krisens spår 

Vi räknar med att politiken under hösten i stor utsträckning kommer att handla om hur landet, 

människorna och ekonomin ska återhämta sig efter den stora kris som kommit med anledning av 

Corona-pandemin. Vi vill tillsammans med andra delar av Klimatrörelsen vara aktiva i debatten för att 

stimulanser och ekonomiska nysatsningar ska vara inriktat på snabb och rättvis omställning till 

hållbarhet. Ett upprop har tagits fram som nu stöds av ett 20-tal organisationer. Det är i nuläget inte 

klart planerat hur detta ska följas upp och användas under sommaren och hösten. 

 

Styrelsen får uppdraget att utforma detta arbete närmare. De aktiviteter som föreslås kan pga Corona- 

och efterföljande kriser behöva förändras när det gäller aktiviteter. Nedan följer förslag på aktiviteter 

utifrån det vi kan se i dagens läge. 

 

Aktiviteter hösten 2020, plan A 
 

Akutplanen ska, efter remissrundan, färdigställas och skickas ut till representanter för samtliga 

riksdagspartier, därefter kommer hösten präglas av Klimatriksdagens huvudfokus, genomförandet av 

Halvtids-Klimatriksdagen. Ett helg-evenenemang som planeras att äga rum i Göteborg 17-18 oktober.  

Det övergripande målet med eventet är att samtliga riksdagspartier ska debattera och/eller en och en 

utfrågas om den akutplan Klimatriksdagen skrivit.  
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Vi planerar även en utställning där olika aktörer presenterar lösningar på klimatkrisen. Liksom ett forum 

för lokala aktörer att ställa ut i.  Under lördagskvällen ska en hoppfull klimatkonsert genomföras. 

 

Aktiviteter under hösten är: 

● Färdigställande av akutplan efter remissrunda 

● Samverkansgruppen planerar att skapa en Web-konferens i september med lokala 

klimatgrupper i syfte att göra en Lokalt Klimatarbete Hub (Forum för lokal Klimataktivism (KR-

FOLK) under KR 2020. 

● Halvtids-Klimatriksdag i Göteborg 17-18 oktober 

 

Aktiviteter hösten 2020, plan B 

Akutplanen ska, efter remissrundan, färdigställas och skickas ut till representanter för samtliga 

riksdagspartier.   

Därefter kommer hösten präglas av arbetet med att utföra åtta webbaserade/pod djupintervjuer med 

samtliga partirepresentanter om Klimatriksdagens akutplan.  

Aktiviteter under hösten 2020 är: 

● Färdigställande av akutplan efter remissrunda 

● Åtta webbaserade/podd djupintervjuer med samtliga partirepresentanter om Klimatriksdagens 

akutplan. 

● Samverkansgruppen planerar att skapa ett Web-event i september med lokala klimatgrupper i 

syfte att göra en Lokalt Klimatarbete Hubunder KR 2020.   

● Börja planera Halvtids-Klimatriksdag i Göteborg våren 2021 

● Ytterligare föreläsningar och seminarier kommer att planeras och genomföras av olika utskott 

eller i samarbete mellan olika utskott 

Aktiviteter våren 2021, plan B 

● Planera och genomföra Halvtids-Klimatriksdag KR 21 i Göteborg. 

● Seminarier, föreläsningar, panelsamtal, politisk påverkan på olika sätt 

● Summering och utvärdering av Postkodstiftelsens projekt 

Vision och långsiktig verksamhet 

Klimatriksdagens praktiska vision är att genomföra en folkriksdag för klimatet även 2022. Det är 

allmänna val i Sverige, och den svenska klimatpolitiken ska granskas både vad gäller Sverige och i EU. 

Särskilt fokus kommer att ligga på utvecklingen av regeringens klimatpolitiska handlingsplan som togs 

fram 2019. Det klimatpolitiska rådet konstaterade i sin utvärdering av handlingsplanen att inga egentliga 
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effekt- eller konsekvensanalyser var gjorda och att inte heller några tidsperspektiv fanns för angivna 

åtgärder och styrmedel. Innebörden är, enligt rådet, att effekterna i form av utsläppsminskningar 

kommer att utebli i stort sett under planperioden, alltså fram till 2024. En viktig uppgift för 

Klimatriksdagen blir att tillsammans med övriga miljö- och klimatorganisationer påverka regering och 

riksdagspartier för en skärpt klimatpolitik.  

Akutplanen från 2020 ska följas upp, liksom de politiska påverkansprocesser som kommer att ske under 

2021. Det är också 50 år sedan den första globala miljökonferensen ägde rum i Stockholm 1972. Vi vill 

därför ge Klimatriksdag 2022 en internationell prägel genom samarbete med miljöorganisationer från 

andra länder. 

En arbetsgrupp inom Ekonomigruppen ska ta fram de ekonomiska förutsättningarna för en fortsättning 

av arbetet fram till och med 2022.  Ansökningar kommer att ske fortlöpande under perioden april till 

december 2020, och troligtvis även under 2021. 

Styrelsen får i uppdrag att fastställa projektplaner och finansieringsplaner, och presentera planerna vid 

ett stormöte med medlemmar i höst. Mötet blir virtuellt och/eller fysiskt beroende på 

förutsättningarna. 

Styrelsen  

 

 

Bilaga: Budget  
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Budgetbilaga till Verksamhetsplan 2020 

Klimatriksdagens verksamhet finansieras både genom föreningens egna intäkter, främst medlemsavgifter, 

och genom det tvååriga bidraget från Poskodstiftelsen 2019 - 2020. Detta bidrag är villkorat genom ett avtal 

och alltså inte föremål för beslut av årsmötet. Föreningsbudgeten godkänns av årsmötet tillsammans med 

Verksamhetsberättelsen. I Förvaltningsberättelse och årsbokslut (separat dokument) redovisas båda 

budgetarna sammantaget. 

FÖRENINGSBUDGET 2019 - 2020 

Intäkter Utfall 2019 Budget 2020 

Medlemsavgifter 2019 enskilda 33 271 77 000 

Medlemsavgifter org o företag 6 000 80 000 

Bidrag från enskilda 3 100 2 000 

Bidrag från org o företag 590 6 000 

Försäljning pins, kassar, annat 700 500 

Försäljning förtäring självkostn 770 1 500 

Övriga intäkter 7 822 5 000 

Totala intäkter 52 253 172 000 

   

Kostnader    

Revision 16 250 10 000 

Kontorsmaterial 2 996 5 000 

Förtäring årsmöte m fl möten 1 496 5 000 

Bankkostnader inkl swish 2 902 4 000 

IT tjänster 1 337 2 000 

Resekostnader (övriga) 8 292 10 000 

Tryckkostnader (årsmöte mm) 1 314 2 000 

Konsultarvoden (övriga) 0 3 000 

Lokalhyror (övriga) 0 5 000 

Övriga externa tjänster 0 2 000 

Övriga externa kostnader 0 2 000 

Totala kostnader 34 587 50 000 

Resultat  17 666  

Prognosticerat resultat  122 000 

 

Prognos för Plan B – våren 2021.  

För föreningens egen budget innebär Plan B, det vill säga att KR skjuts fram till våren 2021, att vi 

använder hösten och våren till medlemsvärvning och att värva företag och organisationer som 

medlemmar enligt nytt förslag till medlemsavgifter. Ambitionen under 2020 är att öka antalet 

medlemmar från cirka 300 till cirka 400. Under våren 21 ytterligare 100. Eftersom föreningens egna 

kostnader är låga tack vare Postkodprojektet, kan vi använda de positiva resultaten för att spara inför 
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den viktiga KR 22 som inte är finansierat. Egna sparade medel är en garant inför valåret 2022, och ett 

bevis på soliditet när styrelsen som planerat söker fortsatt extern finansiering.  

 

POSTKODBUDGET 2019 - 2020 

 Utfall 2019  Rev budget 2020      

Påverkansarbete   

Dokumentation av EU-politikarbetet 2019 o KR20 2 500 0 

Annonsering sociala och övriga medier 25 924 80 000 

Formgivning broschyrer, flyers, affischer mm 12 500 10 000 

Tryckkostnader broschyrer, flyers, affischer mm 11 139 30 000 

Material pins, rollups mm 4 095 15 000 

Lokalhyror externa möten, seminarier och KR 20 80 400 200 000 

EU Climate Vision 2019, KR 20, andra semin och event 111 516 230 000 

Bolincentrat, Järvaveckan mm 5 931 0 

Summa påverkansarbete 254 005 565 000 

   

Stärka den egna strukturen   

Referensgruppsmöten, bl a unga 2 471 10 000 

Stormöten stödjare och medl (org och enskilda) 14 699 20 000 

Resor styrelse och arbetsgrupper 23 084 25 000 

Teambuilding/organisationsstärkande 18 525 16 000 

Projektledning delprojekt o aktiviteter 193 376 402 000 

Redovisning och revision 1 185 27 000 

Nytt: Övr ext tjänster och kostnader  16 000 

Summa stärka den egna strukturen 253 340 516 000 

   

Stärka samverkan inom klimatrörelsen   

Delfinansiera x antal möten 376 0 

Delfinansiera x antal aktiviteter 7 000 4 000 

Summa stärka samverkan 7 376 4 000 

Totalt 3 delområden 514 721 1 085 000 

Total budgetram 2019 – 2020: 1 600 000 32% 68% 

 

Prognos för Plan B – våren 2021 

Prognos för Plan B i Verksamhetsplanen innebär att Postkodprojektet förskjuts tom juni 2021. Det 

innebär främst att KR arrangeras under våren 2021. Grov uppskattning är att hälften av budgeten 

används under 2020, dvs ungefär lika mycket som förbrukningen under hela 2019. Den andra halvan av 

budgeten används under första halvåret 2021. 


