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Verksamhetsberättelse 2020 

Föreningen Klimatriksdagen 

802492–7124 

 

Inledning 

  

Verksamhetsåret 2020 har till stor del präglats av Covid-19 och de förändrade 

förutsättningar vi ställts inför. Alla planer på fysiska möten har varit tvungna att mer eller 

mindre ställas in eller ändra form. Trots ändrade planer har vi i stort sett genomfört våra 

mål för 2020 fast i ändrad skepnad. 

  

Vi har under 2020 haft fortsatt projektstöd från Postkodstiftelsen. Projektets 

övergripande mål är att vi genom utåtriktade aktiviteter ska påverka Sveriges 

klimatpolitik att vara i linje med Parisavtalets intentioner. Klimatriksdagen och projektet 

har även som mål att bidra till att klimatfrågan får en central position i den svenska 

valrörelsen och i den svenska debatten. Klimatriksdagen ska även stärka den egna 

strukturen och organisationen, samt samverka inom miljörörelsen. På grund av Covid-

19 har finansieringen förlängts till och med första halvåret 2021. 

  

Klimatriksdagens huvudsakliga verksamhet under 2020 var att skapa en Akutplan för 

Sveriges klimatpolitik med konkreta åtgärder och styrmedel inom Klimatriksdagens fem 

tematiska ämnesområden. Planen färdigställdes efter remissrunda bland våra 

medlemmar och överlämnades till representanter för samtliga riksdagspartier. 

På grund av Covid-19 ersatte vi ett helgevent för uppföljning av Klimatriksdagens 

akutplan med åtta podd-intervjuer med samtliga riksdagspartiers klimattalespersoner 

som släpptes i december.  
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Styrelsen 

  

Styrelsen har bestått av 12 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter, som valdes på 

årsmötet 22 april 2020. De flesta var omval sedan föregående år, och några var nya. 

Styrelsen har inom sig fördelat arbetsuppgifter och ansvarsområden. Den har bestått 

enligt följande: 

  

Jonas Bane, ordförande, AU, Stockholm 

Fanny Schörling, vice ordförande, AU, Stockholm 

Göran Falemo, sekreterare, Stockholm 

Torbjörn Vennström, AU, samverkansgruppen, Stockholm 

Karin Sundby, AU, kommunikationsgruppen, Nyköping 

Ulrika Wilhelmsson, programgruppen, Göteborg, se nedan 

Karin Wahlgren, ekonomiansvarig, Stockholm 

Dan Baeckström, ledamot, webbansvarig, Göteborg 

Inger Björk, ledamot, påverkansgruppen, Stockholm 

Gerd Johnsson-Latham, ledamot, påverkansgruppen, Stockholm 

Roger Bydler, ledamot, påverkansgruppen, Stockholm 

Göran Gustafsson, ledamot, medlemsgruppen, Sundbyberg 

 

Ulrika Wilhelmsson avträdde styrelseposten på grund av anställning som 

projektsamordnare i KR men har varit adjungerad till styrelsen liksom till AU. 

  

Suppleanter: 

Anna Hansson, Stockholm 

Anna Grönberg, Stockholm 

Madeleine van der Veer, Stockholm 

  

Fanny Schörling avsa sig under året vice ordförande posten, hon är dock kvar som 

ledamot i styrelsen.  

Elisabeth Rosenborg utsågs av styrelsen att fortsätta som bokföringsansvarig och 

adjungerades därför till styrelsen. 

  

Förtroendevald revisor har varit Ole Stilborg, Borlänge. Valberedning var Peter Fritzson, 

och Annika Elmqvist. 

  

Styrelsen har haft 17 styrelsemöten, ett konstituerande och ett årsmöte, alla på Zoom. 

Ett arbetsutskott har fattat löpande beslut mellan styrelsemötena. Upprepning, står 

redan.  
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Utskott och arbetsgrupper 

  

Utskottsarbetet har under större delen av året fokuserat på framtagandet av 

Klimatriksdagens Akutplan för klimatet. Utskotten har regelbundet haft digitala möten 

med 5–10 deltagare per utskott.  

 

Arbetet har samordnats av Påverkansgruppen. 

De aktiva utskotten var: 

  

Skog/mark/vatten/jordbruk 

Transport/infrastruktur 

Ekonomi 

Energi/industri/byggande 

Konsumtion/hållbar livsstil 

  

Vid sidan av utskotten har 5 arbetsgrupper arbetat med följande huvuduppdrag: 

  

Politik och påverkan 

Kommunikation 

Samverkan 

Medlemmar 

Ekonomi och administration 

  

Totalt fanns det vid årsskiftet 10 arbetsgrupper och utskott förutom styrelsen, vilka 

involverar cirka 50 i klimatrikdagens löpande arbete. 

  

  

Klimatriksdagens Akutplan för klimatet 

  

Under våren arbetade Klimatriksdagens utskott intensivt med att ta fram en akutplan för 

Sveriges klimatpolitik. Vi anordnade fyra publika seminarier med fokus på olika aspekter 

av klimatfrågan för att skapa ett underlag för planen. Det första som anordnades i 

januari, var det enda seminariet där vi träffades fysiskt. Alla övriga seminarier 

arrangerades genom det digitala verktyget Hopin.    

 

De seminarier som arrangerades var 
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-       Råvarukälla eller kolsänka – skogens roll i en snabb klimatomställning  

i samarbete med THS Student Union at KTH, Klimataktion, KTH Students for 

sustainability, Klimatstudenterna-KTH 

Medverkande: Stig-Olov Holm, Universitetslektor Umeå Universitet, Hillevi 

Eriksson, Skogsstyrelsen, Rolf Björnheden, Skogsnäringens forskningsinstitut, 

Otto Bruun, Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson skogsägare. 

 

-       Hur når vi en fossilfri transportsektor? 

I samarbete med 2030-sekretariatet 

Medverkande: Christian Dymén, Trivector, Helena Leufstadius, Svensk 

kollektivtrafik, Pär Helgesson, SJ, Jonas Åkerman, KTH, Victoria Elmgren, Bil 

Sweden. 

 

-       Hur ser en klimatsmart ekonomi ut och hur når vi dit? 

Medverkande: Jonas Allerup, Naturvårdsverket, Thomas Franzen, fd v 

Riksbankschef, Anders Wijkman, Romklubben, Magnus Nilsson, Miljökonsult, 

Sophie Nachemsson-Ekwall, Handelshögskolan Sthlm, Annika Carlson 

Kanayama, KTH. 

 

-       Ett hållbart klimatsmart jordbruk 

Medverkande: Gunnar Rundgren, fd Krav, Artur Granstedt LRF, Jon Orvendahl 

växtodlingsrådgivare, Jenny Jewert, WWF, Jens Bergren LRF. 

  

Efter genomförda seminarier skapade utskotten förslag till akutplan som därefter 

skickades på remiss till medlemmarna i Klimatriksdagen. Akutplanen färdigställdes 

genom ett brett teamwork under ledning av AU, och fastslogs av styrelsen. Den färdiga 

versionen överlämnades till representanter från våra riksdagspartier i september. 

  

Som uppföljning och återkoppling till överlämnad akutplan spelade vi in åtta 

poddintervjuer med samtliga riksdagspartiers klimattalespersoner. Programledare var 

Klimatriksdagens ordförande Jonas Bane och Alexandra Pascalidou och medverkande 

politiker var Rickard Nordin C, Martin Kinnunen SD, Hanna Westerén S, Kjell-Arne 

Ottosson KD, Jessica Rosencrantz M, Lorentz Tovatt MP, Joar Forsell L, Jens Holm V. 

Poddserien publicerades i december. 

 

Som en fördjupning till Akutplanen skrev, till stora delar av vår medlem, Lars Schütt en 

specialrapport om biodrivmedel. I rapporten diskuteras om den förda politiken bidrar till 

att nå klimatmålen och rapporten presenterades vid ett webbinarium i november. Vi har 

även tillsatt en grupp som skriver en rapport om människa, hälsan och klimatet, även 

denna rapport är en fördjupning till Akutplanen. 
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 Övriga arrangemang 

  

Utöver vårt huvudmål och arbete med Akutplanen för klimatet var vi medarrangörer för 

ytterligare tre event. 

  

I samarbete med Naturskyddsföreningen, svensk Mat- och miljöinformation, WWF, 

Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening, Medveten Konsumtion, 

Omställningsnätverket, Föräldravrålet, Global Utmaning, We don’t have time och 

Klimataktion anordnade vi i april ett panelsamtal om regeringens klimatpolitiska 

handlingsplan. Moderator Johanna Sandahl Naturskyddsföreningen och medverkande 

var Eva Svedling MP Statssekreterare, Karin Bäckstrand Klimatpolitiska rådet, Johan 

Falk Exponential Roadmap, Ola Hansén WWF. Panelsamtalet var ett digitalt 

arrangemang. 

 

I september samarrangerade vi Reformatens första konferens på Trädgården i 

Stockholm. Detta ordnades som en fysisk konferens, med ett begränsat antal inbjudna 

från miljö-, livsmedels- och rättviserörelsen, samt politiker, matinnovatörer och 

företagare på området. Klimatriksdagens presenterades av ordf. Jonas Bane från stora 

scenen. Jonas deltog också i ett panelsamtal för att reflektera kring hur lagstiftning på 

området kan driva utvecklingen framåt. Hela programmet livesändes också via 

Facebook. 

 

I augusti arrangerade vi, tillsammans med Färnebo folkhögskola, Klimataktion och 

Jordens Vänner, ett rådslag och kort kurs om en Green New Deal för Sverige. Anmälda  

kunde delta både på plats och digitalt. 

 

I oktober arrangerade vi FOLK, Klimatriksdagens Forum för Lokal Klimataktivism. Det är 

en mötesplats för grupper, som lokalt driver klimatarbete, att kunna träffas och lära av 

varandras arbete. I programmet deltog Maria Engelbrektsson Byakademin, Jonathan 

Korsar Färnebo Folkhögskola, Anders Heggestad Klimatsekretariatet och Mariam 

Nordmark Grönt Initiativ Järva. FOLK kommer att fortsätta som forum för lokala grupper, 

och aktiviteter är inplanerade för 2021. 

   

Alla övriga event där vi hade planerat att närvara som bland annat Järvaveckan och 

Bolinfestivalen ställdes in p g a Covid-19. 
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 Medlemsmöte 

  

Innan överlämningen av Akutplanen till politikerna höll vi ett digitalt medlemsmöte i 

september där vi bland annat presenterade planen för våra medlemmar. Vi redogjorde 

även för Klimatriksdagens planer inför hösten och tidig vår 2021 samt presenterade 

styrelsens ledamöter. Mötet avslutades med en frågestund. 

  

  

Ekonomi och medlemsutveckling 

  

Föreningens ekonomi har varit god, och vi har genomfört den utåtriktade verksamhet 

som planerats i covidanpassat format. Detta har möjliggjorts genom ett flerårigt 

projektbidrag från Postkodstiftelsen. Föreningens interna ekonomi har varit stabil och 

tillåtit de nödvändiga administrativa utgifterna, med ett litet överskott. Tre nya 

projektbidragsansökningar lämnades in, svar väntas första kvartalet 2021.  

Medlemsantalet ökade under året till 383, varav enskilda medlemmar 350 och 

organisations- och företagsmedlemmar 33. Antalet organisationsmedlemmar har i 

princip fördubblats jämfört med föregående år. Se även Förvaltningsberättelse och 

årsbokslut.   

   

  

Slutord 

  

Trots förutsättningar som omkullkastade alla planer för oss, liksom för alla andra, anser 

vi att vi lyckats fortsätta utöva påverkan på våra politiska beslutsfattare.  

 

Målet 2020 att presentera ett dokument med färdiga förslag till klimatåtgärder 

resulterade i en välskriven och engagerande Akutplan med 150 konkreta förslag inom 

fem tematiska områden. Alla riksdagspartier har intervjuats om den och den har 

debatterats i en interpellationsdebatt mellan miljö- och klimatminister Isabella Lövin, 

MP, och Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm.  

  

Vi har även, i samband med våra seminarier, fortsatt arbetet med att etablera 

samarbeten med övriga aktörer, organisationer, forskare, experter och debattörer, inom 

klimatrörelsen och vi ses numera som en etablerad samarbetspartner.  

Antalet organisationer och företag som valt att bli medlemmar i Klimatriksdagen har 

ökat markant.  Klimatriksdagen fick också vid årets slut en förfrågan om samarbete i en 

forskningsprojektansökan från Bolincentret, Stockholms universitet. 
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2020 var ett anmärkningsvärt år där vi alla insåg hur sårbara våra samhällen är, vilket vi 

tar med oss inför klimatarbetet 2021 och vår planering för nästa stora evenemang, 

Klimatriksdag 2022. 

  

 

2021-02-22 

 

Föreningen Klimatriksdagen, styrelsen 

  

Jonas Bane                        Fanny Schörling      Karin Wahlgren 

  

Göran Falemo  Torbjörn Vennström  Karin Sundby  

 

Dan Baeckström                 Inger Björk   Roger Bydler                   

  

Gerd Johnsson-Latham  Göran Gustafsson  

 

 

Digital signering på efterföljande sidor.           
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