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TEMA: KLIMAT

TEMA: KLIMAT

Färden har börjat
”Svenska kyrkans färdplan för klimatet” har tre effektmål att nå till år 2030:
KLIMATNEUTRALITET
Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga
inte lämna något nettobidrag till den
globala uppvärmningen. Målet ska
till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion
av effektiv energianvändning, produktion av förnybar el och fossilfria
tjänsteresor.

FÖRÄNDRADE VÄRDERINGAR
Svenska kyrkan ska verka för den
värderingsförändring som vi som
mänsklighet behöver åstadkomma
och lyfta andliga och existentiella
aspekter av klimatkrisen. Detta ska
bland annat ske genom att integrera
klimatarbetet i kyrkans uppdrag.

2022

Planen antogs av Kyrkostyrelsen den 19 december 2019 och
den är antagen av Strängnäs stift.

Kyrkomötet har anslagit 25 miljoner kronor per år i tre år till klimatsatsningen. Anslaget delas i två delar: 11 miljoner kronor ska fördelas
lika mellan stiften och användas till personella resurser. Resterande
14 miljoner fördelas av kyrkostyrelsens arbetsutskott.

Vägen till rättvisa, ändrade värderingar ...
• Till 2022 kommer ett arbete för att

fördjupas och integreras i arbetet
inom Kyrkornas Världsråd, Lutherska
Världsförbundet, europeiska fora samt
Sveriges Kristna råd. Speciellt kring
”skapelsetid” och pilgrimsvandringar
i anslutning till viktiga klimatmöten
samt samarbeten med våra europeiska
systerkyrkor kring Europas klimatutmaningar.

fördjupa samarbetet mellan klimat och
pilgrimsarbetet ske, till exempel i form
av material för vandringar samt former
för reflektion/retreat.

• Till 2022 kommer metoder/material/

utbildning/stöd för djupare integrering
av klimatfrågan så att församlingarnas
konfirmandarbete, gudstjänst, bön,
samtal och sång kan växa till kraft och
engagemang för skapelsens framtid.

• Till 2022 ska Skapelsetid (Season of

Creation), en tid för bön och handling
för skapelsen, som firas av kyrkor över
hela världen, även vara känd och firad
inom Svenska kyrkans församlingar
och pastorat.

• 2022 ska Act Svenska kyrkan ha

säkerställt att risker för miljön och
negativ klimatpåverkan minimeras och
arbetat fram handlingsplaner. Påverkansarbetet för klimaträttvisa ska ha
stärkts, i samarbete med Act Svenska
kyrkans globala nätverk och de samhällen/grupper som redan idag lever med
störst risk och utsatthet.

• Till 2022 kommer varje stift, med

utgångspunkt i Ett biskopsbrev om klimatet genomföra samtal om klimatkrisens andliga och existentiella aspekter
med ideella, förtroendevalda, anställda,
och människor vi möter och verkar
tillsammans med.

Texten i Färdplanen har tagits fram av Svenska kyrkans nationella nivå tillsammans med stiften.
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Andlig hållbarhet
Lika viktigt som de mätbara målen är
också att bidra till en värderingsförändring
i samhället i synen på klimatkrisen.
I färdplanens inledning står: ”Klimatkrisen är andlig och existentiell,
eftersom den berör våra innersta känslor, värderingar och vår relation till
Gud. Vi behöver förändra, men också förändras.

KLIMATRÄTTVISA
Svenska kyrkan ska stärka stödet till
de människor som drabbas mest av
klimatförändringarnas effekter trots
att de bidragit till dem allra minst.
Detta kommer till exempel att ske
genom Act Svenska kyrkan och andra
samarbetspartners.

ETAPP 1

• Svenska Kyrkans klimatarbete

Synergieffekt
Färdplanen kommer bland
annat att bidra till ett
flertal mål i Agenda 2030
www.svenskakyrkan.se/
agenda2030
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Nyckelfrågor är hur vi ser på vår relation till Gud,
vår roll i skapelsen och vårt ansvar för varandra och
rättvisa mellan generationerna.”

Vägen till målet delas upp i etapper
där den första sträcker sig till slutet av
2022. Inför varje ny etapp utvecklas
nya etappmål.

ETAPP 2
2026

2030

... och klimatneutralitet

Exempel på några av de mätbara etappmålen för 2022
energianvändning

resor och maskiner

investeringar

Till 2022 ska
• energianvändningen minska
med 10 % (basår 2017)
• eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade
• alla enheter ha gjort aktiva
val av förnybar el och fjärrvärme, där så är möjligt
• klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning
halveras jämfört med 2017.

Svenska kyrkan ska på ett

Till 2022 ska
• anslutning till Svenska
kyrkans nationella och/
eller regionala ramavtal, inom
avtalskategorier med särskild
klimatrelevans, fördubblas
• behovet av ytterligare
ramavtal med särskild
klimat- och hållbarhetsnytta
inventeras och upphandlingar
inledas
• en utbildning i klimat- och
hållbarhetsgranskning vid
inköp tas fram
• en utbildning om hållbara
investeringar tas fram.
• ökade investeringar i så kal�lade impact-fonder inklusive
ökad anslutning till ramavtal
för gröna obligationer ske
• samverkan med andra
investerare och inköpare för
att skapa stark efterfrågan
på hållbar produktion och
konsumtion.

förnybar el
Idag bidrar Svenska kyrkan till
förnybar energiproduktion
genom egenproduktion,
direktinvesteringar och
uthyrning av mark till energiproducenter. Till 2022 ska
• konkreta förslag föreligga
om hur produktionen av
förnybar el kan utökas
• olika ramavtal för installation
av solel finnas
• 2-3 större projekt för
produktion av förnyelsebar el
vara under utveckling.

tydligt sätt bidra till omställningen till fossilfria transporter och minska utsläppen från
egna resor. Till 2022 ska
• en ökad andel församlingar
och pastorat använda sig av
digitala möten
• 20 % av församlingar och
pastorat ha laddplatser.
• minst 40 % av de bilar som
enheterna äger eller leasar
kunna drivas fossilfritt
• minst 60 % av enheterna ha
interna resepolicyer som främjar ovan nämnda insatser och
styr mot fossilfria färdsätt.
• det finnas ett strukturerat
arbete för att fasa ut arbetsmaskiner/verktyg som drivs
med fossila bränslen samt
hållbar och klimatsmart
förvaltning av mark/kyrkogårdar.

skog och mark

Till 2022 kommer en gemensam metod för redovisning av
utsläpp och upptag av växthusgaser att implementeras
inom prästlönetillgångarna för
att kunna följa klimatarbetet
och dess förbättringar. Samtliga åtgärder för klimatnyttan
ska balanseras mot biologiska,
ekonomiska, sociala, andliga
och existentiella värden.
PLT ska till exempel
- som markägare, projektör
och kapitalförvaltare verka
för ökat träanvändande i
byggnationer.
- fortsätta att driva på investeringar i sol- och vindkraft.
- i sitt skogsbruk sträva efter
att tillvarata den brukade
skogsmarkens produktionspotential för ökad klimatnytta.
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