
Klimatutredning
SKUSS 2020

Framtagen i samtal mellan Kristina Segerström (Stiftshandläggare för Hållbar Utveckling) 
och Stina Scott (Konsulent, SKUSS)



SKUSS GRUND
“Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse [...]”

Vad lutar vi oss emot i arbetet 
kring klimat och hållbarhet?

Motion 2019:1 - Minska 
distriktets klimatpåverkan 

SKUSS Miljö- & etikpolicy

Den hittar du här 

https://skuss.se/om-oss/styrdokument/


Lokaler
Resor 

Kunskap & 
engagemangInköp av varor 

och tjänster

4 huvudområden där SKUSS påverkar och gör 
skillnad för klimat och hållbarhet



Lokaler
LITEN PÅVERKANSMÖJLIGHET - LITEN KLIMATPÅVERKAN

● Är vanligtvis det område för organisationer som skapar störst 
klimatpåverkan. Gäller ej för SKUSS då vi inte äger några egna lokaler. 

● De lokaler vi har genom stiftsorganisationen ska följa deras policys kring 
miljödiplomering. El-avtal m.m. går under deras ansvar.  

● Det vi kan påverka är i valet av lägergårdar samt i vår användning av 
Husarö lägerplats. 

● I dagsläget är vår klimatpåverkan kring lägergårdar och lägerplats låg. 



Resor
VISS PÅVERKANSMÖJLIGHET - VISS KLIMATPÅVERKAN

● Är ett område som ger stor klimatpåverkan om organisationen använder flyg. 
Vi har inga egna fordon och flyger inte. Nästan alla resor inom verksamheten 
sker med kollektiva färdmedel. 

● Större bussresa sker 1ggr / år, t.o.r. Rättvik, 1-2 bussar. 
● Resor med Vaxholmsbåt, t.o.r. Husarö, ca 50 individuella resor. 
● Större tågresa sker t.o.r. riksårsmötet, ca 20 individuella resor.  

● Vissa transporter till och från olika egna arrangemang kräver personbil



Inköp av varor och tjänster
STOR PÅVERKANSMÖJLIGHET -  VISS KLIMATPÅVERKAN

● Alla inköp har en klimat- och miljöpåverkan. 

● Våra inköp kan delas in i tre kategorier; verksamhetsmaterial, mat & dryck 
samt övriga inköp (administrativ material, profilmaterial m.m.) 

● Våra inköp stödjer sig mot miljö- och etikpolicyn genom att “eftersträva[r] att 
köpa in ekologiska och rättvisemärkta varor och produkter“. 

● Vid inköp är det är ofta en avvägning mellan pris och hållbarhetspåverkan. 
Detta gäller i små inköp (t.ex. fika) så som större (t.e.x. datorer till kansliet).



Uppmuntra till Kunskap & Engagemang
STÖRST PÅVERKANSMÖJLIGHET - STOR KLIMATPÅVERKAN (INDIREKT)

● Genom att kontinuerligt arbeta med frågan internt i distriktsstyrelsen och vid 
distriktsarrangemang, samt externt gentemot lokalavdelningar, andra distrikt 
och Svenska Kyrkan uppmärksammas och stärks frågor kring klimat och 
hållbarhet. 

● Internt kan detta arbete handla om t.ex. att kontinuerligt uppdatera miljö- 
och etikpolicyn, se över inköp som görs vid arrangemang m.m.

● Externt kan detta arbete handla om att ha arrangemang med fokus på 
hållbarhetsfrågor, arbeta med påverkansarbete gentemot 
stiftsorganisationen m.m. 



Nästa steg?



Denna klimatutredning är första steget i en längre 
process

Vilket nästa steg blir är upp till distriktsstyrelsen att 
besluta om



UTREDNING BERÄKNING KOMPENSATION

Hur ser vår 
klimatpåverkan ut i 
dagsläget? 

Vad kan vi påverka?

Var gör vi mest 
skillnad?

Hur har det konkret 
sett ut under året? 
“Mini-utredning”

Vad har vi gjort och 
vad har det resulterat i 
för utsläpp och 
påverkan?

Köpa 
klimatkompensation

Se över vad vi kan 
justera till nästa år för 
att minimera utsläpp 
och påverkan

Det som redovisas i detta 
dokument

Görs varje år i samband med t.ex. 
årsbokslut eller 

verksamhetsberättelse

SvK har avtal med Zero mission, 
kyrkligt kopplad 

klimatkompensation

Upprepas varje år



BERÄKNING KOMPENSATION

Upprepas varje år

DS behöver ta ett beslut på om detta ska 
genomföras eller ej

(strategiskt beslut, ej år för år)

Det är här ett förslag på hur SKUSS kan gå vidare


