Klimatriksdagen Verksamhetsplan 2021
Inledning
Klimatriksdagen fortsätter sitt aktiva arbete med Akutplan För Klimatet, och
förberedelser inför Klimatriksdag 2022.
Verksamhetsåret 2020 koncentrerades i hög grad på att att ta fram akutplanen, en
process som engagerade utskott och styrelse och som resulterade i överlämnandet
av 150 konkreta klimatpolitiska förslag till samtliga riksdagspartier.
Föreningens arbete har till stor del präglats av Covid-19 där vi har behövt göra stora
anpassningar av vår verksamhet. En konsekvens av dessa anpassningar är
minskade utgifter för utåtriktade event och därför förlängdes vårt projektstöd från
Postkodstiftelsen med 6 månader och löper nu fram till och med juni 2021.
Då förutsättningarna fortfarande är osäkra har vi valt att även 2021 enbart planera
för web-baserade möteslösningar. Beroende på hur situationen kring Covid -19 ser
ut till hösten -21 kan planerna omvärderas. Däremot räknar vi med att pandemin är
under kontroll till våren 2022 och vi planerar för vårt återkommande valårsevent,
Klimatriksdag 2022, den 1-3 april.
Våra övergripande mål och parallella fokusområden 2021 är dels planering inför
Klimatriksdag 2022, dels fortsatt fördjupningsarbete med Akutplanen, dels utveckling
av nätverket FOLK, Forum för lokal klimataktivism.
Vi kommer även avsluta Postkodstiftelsens projekt under våren 2021.

Klimatriksdag 2022
Klimatriksdagens viktigaste fokus för det kommande året är att skapa goda
förutsättningar för Klimatriksdag 2022.
Föreningen har höga ambitioner i och med att vi planerar för tre parallella och
samverkande processer som alla ska sammanstråla under Klimatriksdag den 1- 3
april 2022.
Klimatriksdagens styrka och särprägel är dels vår gedigna sakkompetens i
klimatfrågorna, dels framför allt vår demokratiska process i framtagandet av
dokument med förslag och motioner, från våra medlemmar. Ytterligare en möjlighet
är att vi kan vara en samlande kraft inom klimatrörelsen. 2021 kommer därför till stor
del präglas av arbetet med planeringen för vårt evenemang, Klimatriksdag 2022.
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Den första processen är att engagera medlemmar, klimatvänner och övriga
klimatrörelsen i att ta fram folkliga förslag för hur Sveriges befolkning ska bli
delaktiga i att skapa en omställning som är demokratisk, inkluderande och socialt
hållbar. Detta blir huvudtema för motionsbehandling och debatt under Klimatriksdag
2022
Den andra processen handlar om att fördjupa och utveckla akutplanen och föra in
dess förslag i en sammanhållen ram med koldioxidbudgetering, en visionsstyrd
planeringsmodell och ideer om ekonomiska styrmedel. Detta drivs av arbetsgrupper
och utskott som redan är igång och som har olika former av dialoger med
medlemmar och andra aktörer under året.
Den tredje processen handlar om att fortsätta utveckla Forum för lokal
Klimataktivism (FOLK) för att främja nätverkande mellan lokala grupper som driver
på klimatpolitiken underifrån.
Sammantaget kan vi spela en roll som samlande kraft inom Klimatrörelsen.

1. Mobilisering för Demokrati, delaktighet och Social hållbarhet
Huvudtemat för insamling av folkliga förslag till Klimatriksdag 2022 inriktas på
demokrati, delaktighet och social hållbarhet för att bidra till en “Social Tipping Point”
som gör en snabb och rättvis omställning möjlig. En särskild motionsgrupp är under
utveckling för att ta fram målsättningar och former för denna process.
Prioriteringen första halvåret är:
● utformningen av den demokratiska processen
● framtagande av ämnesområden/motionsområden
● mallar för skrivandet
● utlysning och information till medlemmar före sommaren
● utforma och lansera hemsida för eventet
● hitta och boka lämplig lokal
● söka samarbetspartners och sponsorer/finansiärer
● rekrytera till arbetsgrupper
Höstens aktiviteter kommer, utöver ovan, till stor del bestå av
● mottagande av motioner, inlämningsperiod september-oktober 2021
● påbörja beredning av inkomna motioner
● programpunkter för hela helgen
● stormöte för medlemmar
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2. Utveckling och fördjupning av Akutplanen
Den Akutplan för Klimatet som Klimatriksdagen presenterade i september 2020 har
vunnit respekt hos många aktörer inom politik och klimatrörelse och bland annat
resulterat i en interpellationsdebatt i riksdagen. Arbetet i våra utskott har också
genererat en specialrapport om biodrivmedlens klimatrisker vilket väckte stor
uppmärksamhet.
Styrelsen, berörda arbetsgrupper och utskott har därför beslutat att fortsätta med ett
fördjupat arbete med hur akutplanens förslag inom centrala områden ska
genomföras och preciseras.
Redan nu har en övergripande arbetsgrupp kallad Tvärgruppen påbörjat arbetet
med
● en planeringsmodell som benämns Backcasting för att visa på vad som krävs
år för år för att nå de klimatmål som vi angivit i Akutplanen. En
ubildningsinsats planeras för utskotten.
● att ta fram en nationell uppdaterad koldioxidbudget för Sverige som är i linje
med klimatmålen i Akutplanen. En första version presenteras i samband med
koldioxidbudgetkonferens i maj 2021. Backcastingmodellen och
koldioxidbudgeten ska utgöra en bas för beskrivning av konkreta åtgärder för
att uppnå målsättningarna i Akutplanen
● att fördjupa arbetet med en hållbar strategi för bioenergi - dvs en hållbar
produktion av biobränsle inom skogsbruk och jordbruk och hållbar användning
av biobränsle framför allt inom transport och olika industrisektorer
● att i en särskild grupp arbeta med att ta fram kunskapsunderlag för effektiva
och rättvisa ekonomiska styrmedel för att nå de klimatmål vi angett i
Akutplanen.
Under våren 2021 sker detta genom
● Arbete i arbetsgrupperna samt i befintliga och planerade utskott (utifrån
intresse och engagemang hos medlemmarna)
● Tre digitala seminarier om ekonomiska styrmedel
● En koldioxidbudgetkonferens 26-28 maj tillsammans med Klimatsekretariatet
och Klimatledarskapsnoden, Uppsala Universitet.
En särskild arbetsgrupp arbetar för närvarande med att ta fram en specialrapport om
människan, hälsan och klimatet som beräknas kunna presenteras under hösten
2021.
Tvärgruppen, Utskotten och Styrelsen kommer att efterhand avgöra hur arbetet ska
fortlöpa under hösten och fram till Klimatriksdag 2022. Målet är att inför
Klimatriksdag 2022 kunna presentera ett utvecklat material som kan ligga till grund
för partipolitiskt obundet påverkansarbete inför valet 2022.
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Arbetet kommer att ske i nära samklang med den motionsgrupp som har ansvar för
att ta fram frågeställningar, teman och former för att samla in medlemsförslag till
Klimatriksdag 2022.

3. FOLK - Forum för Lokal Klimataktivism
Inom ramen för projektet Klimatriksdagen - en samlande kraft för ett bättre
klimat som är till största delen finansierat av Postkodstiftelsen och som avslutas nu i
sommar 2021, satte Klimatriksdagen ambitionen att utveckla kontakt och samverkan
mellan lokala grupper som arbetar för klimatomställning. Sedan hösten 2020 har
denna del av projektet benämnts som FOLK - Klimatriksdagens Forum för Lokal
Klimataktivism. På grund av coronapandemin har detta arbete utformats helt digitalt,
vilket också är en stor fördel för att människor från alla delar av landet enkelt ska
kunna medverka.
FOLK presenterades i samband med att Klimatriksdagen medverkade vid ett
Rådslag om landsbygd och omställning i Färnebo. Ett webinarium genomfördes i
oktober 2020, och ännu ett i februari 2021 med temat Medborgarförslag och
koldioxidbudgetar. Vid det senaste seminariet deltog drygt 40 lokala aktivister från
hela landet, representerande lokala klimatgrupper eller föreningar.
I februariseminariet uttrycktes ett stort intresse för en kontinuerlig samverkan. FOLK
samordnas av Klimatriksdagens arbetsgrupp för samverkan. Gruppen har knutit till
sig ett par representanter från lokala grupper för att utgöra samordningsgrupp för
denna fortsatta samverkan. En kommunikationsplattform är på väg att byggas upp
med hjälp av kommunikationsverktyget SLACK.
Ett första konkret uppdrag är att medverka i utformningen av
Koldioxidbudgetkonferensen i maj 2021 där dag 3 ska vara särskilt inriktad på
civilsamhällets roll i det kommunala och lokala klimatarbetet.
FOLK kommer också att medverka i nästa sommarrådslag vid Färnebo Folkhögskola
som blir den 30 juli till 1 augusti med temat Grön och rättvis omställning efter
Corona.
Teman för FOLK för hösten kommer att vara
● Återuppbyggnad/omställning efter Corona
● Koldioxidbudgetar i kommunerna
● Förbereda Forum för lokal Klimataktivism medverkan i Klimatriksdag 2022
FOLK är öppet för alla oavsett medlemskap i Klimatriksdagen, men erbjuder
självklart detta återkommande som en möjlighet till organisering.
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Samlande kraft för Klimatrörelsen
I februari 2021 genomförde styrelsen ett digitalt idémöte med drygt 40 deltagare från
ett 30-tal organisationer inom den svenska klimatrörelsen. Samtliga deltagare
uttryckte värdet av denna form av idéutbyte med fokus på planerade aktiviteter fram
till valet 2021. Vi har uppfattat att vi har ett mandat att hålla i denna samlande roll.
Motionsarbetet inför Klimatriksdag 2022 är öppet för samverkande organisationer att
lämna in förslag. Organisationerna inbjuds också att medverka under Klimatriksdag
2022 på olika sätt. Styrelsen kan också utlysa nya idémöten framöver när så
bedöms vara lämpligt.

Övriga aktiviteter våren 2021
● nyhetsbrev och medlemsbrev kommer även fortsättningsvis att publiceras
kontinuerligt
● medlemsenkät inför KR22 i januari
● idémöte med övrig miljörörelse i februari
● medlemsmöte i mars
● årsmöte i med val av ny styrelse i april
En viktig uppgift för Klimatriksdagen blir att tillsammans med övriga miljö- och
klimatorganisationer planera för gemensamma aktioner för att belysa klimatfrågan i
valrörelsen. Dessutom kommer vi även vara delaktiga i planeringen för att
uppmärksamma att det nästa år är 50 år sedan den första globala miljökonferensen
ägde rum i Stockholm. Regeringen planerar en internationell högnivåkonferens
Making peace with Nature den 1-3 juni 2022.

Ekonomi och andra resurser
Föreningen har en arbetsgrupp som arbetar särskilt med frågan om att säkra
föreningens mer långsiktiga finansiering. Ett huvudfokus under 2021 är att söka
ekonomiska resurser för att kunna genomföra en Klimatriksdag 2022 med stor
uppslutning och av hög kvalitet, samt att ha en grundläggande finansiering tryggad
tillräckligt tidigt i processen, helst under hösten 2021.
För 2021 finns en grundplåt i form av eget kapital på 100 000 kr, samt ett nyligen
beviljat organisationsbidrag från Naturvårdsverket på 100 000 kr. Men det behövs
ytterligare medel för att klara våra målsättningar för 2021 och 2022. Se budget
bilaga.
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Målsättning vad gäller medlemmar och engagemang är att öka medlemsantalet
ytterligare, och involvera och samråda med medlemmar i de olika faserna av
klimatpolitiska förslag och deltagande i arbetsgrupper.
En slutrapport granskad av revisor inlämnas till Postkodstiftelsen efter halvårsskiftet.

Avslutning
Sett till Klimatriksdagens medlemsresurser och ekonomiska resurser har vi väldigt
ambitiösa målsättningar för verksamhetsåren 2021 och 2022. Styrelsen skriver
denna verksamhetsplan med en ständigt närvarande känsla av att vi kanske tar oss
vatten över huvudet. Vi gör detta med en klar medvetenhet om att klimatfrågan
kräver att alla i samhället “spänner sina bågar” till det yttersta. Vi känner en
förtröstan i att våra medlemmar och möjliga samarbetsparter bärs av samma
engagemang och därigenom vill bli delaktiga i att förverkliga våra planer.
Tillsammans gör vi verklighet av Klimatriksdagens visioner.
2022-03-15
Styrelsen

Bilaga: Budget 2021
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Budgetbilaga till Klimatriksdagens Verksamhetsplan 2021
Klimatriksdagens verksamhet 2021 finansieras dels genom föreningens egna intäkter, dels med den
sista delen av det 2,5-åriga projektbidraget från Postkodstiftelsen, se nedan. Föreningsbudgeten är
ett riktmärke.

FÖRENINGSBUDGET 2021
Intäkter

Utfall 2020

Budget 2021

Medlemsavgifter 2020 enskilda

55800

65000

Medlemsavgifter 2020 org/företag

46500

45000

4650

20000

16988

-

Försäljning material

0

6000

Försäljning förtäring självkostn

0

2000

Övriga intäkter

0

5000

Sponsorbidrag org/företag KR 22

-

157000

Organisationsbidrag Naturvårdsv

-

100000

123938

400000

15469

18000

Redovisningtjänster (Visma)

1188

2000

Kontorsmaterial

1598

2000

Förtäring möten

0

2000

3468

3000

149

3000

Resekostnader styr och arb gr

0

4000

Resekostnader medv i arrangem

0

2000

Tryckkostnader

0

15000

Formgivning

0

15000

Konsultarvoden

0

40000

Lokalkostnader

0

3000

Kost och logi i Sverige

0

3000

Annonsering och marknadsföring

0

30000

Material

0

1000

3300

2000

Övr externa kostnader

20844

2000

Totala kostnader

46016

147000

Bidrag från enskilda
Bidrag från org/företag (se nedan)

Totala intäkter
Kostnader
Revision

Bankkostnader inkl swish+o postbox
IT tjänster

Övr externa tjänster
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POSTKODBUDGET 2021
Postkodbudgeten 2021 är villkorad genom avtal med Postkodstiftelsen, och inte föremål för beslut av
årsmötet. Hittillsvarande utfall och resterande budget redovisas nedan.
Utfall

Budget

jan 2019-- dec 2020

jan 2021 - juni 2021

Påverkansarbete
Dokum av EU-politikarbetet

0
2 500

0

0

0

Annonsering sociala och övriga medier

64 449

27 000

Formgivning broschyrer, flyers, affischer mm

50 000

18 000

Tryckkostnader broschyrer, flyers, affischer mm

18 767

0

4 095

0

0

0

84 050

0

EU Climate Vision 2019, KR 20, andra semin och event

167 043

3 000

Poddproduktion

271 000

0

Arvoden programled/moderator podd, semin mm

100 000

16 000

0

38 000

5 931

0

0

0

2 471

0

Stormöten stödjare och medl (org och enskilda)

43 227

7 600

Resor styrelse och arbetsgrupper

20 310

0

Teambuilding/organisationsstärkande

18 525

0

Projektledning delprojekt o aktiviteter

465 278

120 200

Redovisning och revision

1 185

22 000

Övriga externa tjänster och externa kostnader

2 565

3 744

506

0

Utveckling av hemsidan

Material pins, rollups mm
Inspelning tal till nationen 2019
Lokalhyror externa möten, seminarier och KR 20

Övriga kringkostnader externa event
Bolincentrat, Järvaveckan mm
Webomröstningar
Stärka den egna strukturen
Referensgruppsmöten, bl a unga

Stärka samverkan inom klimatrörelsen
Delfinansiera x antal möten
Delfinansiera x antal aktiviteter

Totalt

15 554

7 000

1 337 456

262 544
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