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Bakgrund 
Göteborgs universitet klimatkompenserar för flygresor i tjänst sedan 1/7 2011 till följd av 
rektorsbeslut 2011-05-02, Dnr. F870/11 (Protokoll, Rektorssammanträde 2011:09)1 samt påföljande 
beslut avseende Göteborgs universitets klimatkompensation och klimatfond, Dnr M2016/13 
(Protokoll, Rektorsbeslut 2016-05-30)2 Göteborgs universitets dåvarande miljöenhet utredde frågan 
om klimatkompensation under våren 2011 samt i den uppföljande processen inför beslutet 2016.  
 
Sedan beslutet 2016 placeras alla medel i en intern klimatfond, som både anställda och studenter kan 
ansöka om medel ur för att genomföra projekt som direkt eller indirekt minskar organisationens 
klimatbelastning. 
 
Avgiften för klimatkompensation, 118 kr per enkel flygresa, läggs direkt på priset för flygbiljetten 
och betalas av den som betalar för resan enligt principen om att förorenaren betalar (Pollutor Pays 
Principle).  
 
Genom beslut, dnr GU 2020/498, Förlängning av Göteborgs universitets klimatkompensation och 
klimatfond till och med 2020-12-31 förlängdes nuvarande klimatfonden till att gälla till och med 2020-
12-31 med justeringen att medel skulle användas till insatser inom ramen för klimatramverket samt för 
studenters klimatprojekt. Klimatfonden förlängdes ytterligare genom beslut, dnr GU 2020/3368, då 
vissa utestående frågor rörande klimatväxlingen ännu inte lösts.  
 

Skillnad mellan klimatväxling och klimatkompensation 
Klimatväxling3 innebär att man lägger en avgift på koldioxidutsläpp eller växthusgaser och att medlen 
sedan används till insatser som minskar koldioxidutsläpp eller växthusgaser i den egna organisationen. 
 
Klimatkompensation4 finansierar externa åtgärder utanför den egna organisationen som ska leda till en 
lika stor utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras.  

 
Argument för klimatväxling 
I regeringens klimatpolitiska handlingsplan5 tydliggörs att ett system för intern klimatväxling, i både 
myndigheter och företag, är en intressant modell för att minska klimatbelastningen. I samma 
proposition tydliggörs även att staten ska vara en föregångare då det gäller att minska utsläppen från 
transporter. Göteborgs universitet såsom varande en statlig myndighet kan här bidra till att uppfylla 
denna målsättning. 
  
Det finns även goda argument för att dra en tydlig skiljelinje till klimatkompensation som av olika 
jurister (exempelvis vid kammarkollegiet) bedömts vara tveksam hantering av offentliga medel. 
 

                                                      
1 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1416/1416926_rs09-2011-05-02.pdf  

2 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1582/1582933_protokoll-2016-05-30-rb-10.pdf  

3 https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2017-08-25/ERUF-projekt%20-
%20En%20sk%C3%A5nsk%20klimatv%C3%A4xling,%20medfinansering%20genom%20Klimatsamverkan%20Sk%C3%A5ne/
Frivillig%20klimatv%C3%A4xling%20i%20Sk%C3%A5ne,%20mars%202016.pdf  

4 https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Vanliga-fragor-och-svar/Vad-innebar-det-att-klimatkompensera-
och-hur-gor-jag/  

5 https://www.regeringen.se/4a9c81/contentassets/61f93d2abb184289a0c81c75395207b6/en-samlad-politik-for-klimatet--
klimatpolitisk-handlingsplan-prop.-20192065  

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1416/1416926_rs09-2011-05-02.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1582/1582933_protokoll-2016-05-30-rb-10.pdf
https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2017-08-25/ERUF-projekt%20-%20En%20sk%C3%A5nsk%20klimatv%C3%A4xling,%20medfinansering%20genom%20Klimatsamverkan%20Sk%C3%A5ne/Frivillig%20klimatv%C3%A4xling%20i%20Sk%C3%A5ne,%20mars%202016.pdf
https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2017-08-25/ERUF-projekt%20-%20En%20sk%C3%A5nsk%20klimatv%C3%A4xling,%20medfinansering%20genom%20Klimatsamverkan%20Sk%C3%A5ne/Frivillig%20klimatv%C3%A4xling%20i%20Sk%C3%A5ne,%20mars%202016.pdf
https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2017-08-25/ERUF-projekt%20-%20En%20sk%C3%A5nsk%20klimatv%C3%A4xling,%20medfinansering%20genom%20Klimatsamverkan%20Sk%C3%A5ne/Frivillig%20klimatv%C3%A4xling%20i%20Sk%C3%A5ne,%20mars%202016.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Vanliga-fragor-och-svar/Vad-innebar-det-att-klimatkompensera-och-hur-gor-jag/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Vanliga-fragor-och-svar/Vad-innebar-det-att-klimatkompensera-och-hur-gor-jag/
https://www.regeringen.se/4a9c81/contentassets/61f93d2abb184289a0c81c75395207b6/en-samlad-politik-for-klimatet--klimatpolitisk-handlingsplan-prop.-20192065
https://www.regeringen.se/4a9c81/contentassets/61f93d2abb184289a0c81c75395207b6/en-samlad-politik-for-klimatet--klimatpolitisk-handlingsplan-prop.-20192065
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I arbetet med en ny vision för Göteborgs universitet tydliggörs betydelsen av en ”Hållbar och 
kunskapsbaserad samhällsutveckling” och det finns även en handlingsplan för miljö och hållbar 
utveckling vid Göteborgs universitet. I handlingsplanen finns mål avseende relevant miljöpåverkan 
inom olika områden, bland annat tjänsteresor. Delvis till följd av regeringens mål med klimatpolitiken, 
universitetets egen vision och handlingsplan har även universitetet anslutit sig till Klimatramverket6 
tillsammans med 36 andra lärosäten i Sverige. Klimatramverket omfattar 13 områden och syftar till en 
halvering av universitetets koldioxidutsläpp till 2030, för att sedan sikta mot klimatneutralitet enligt 
fattade beslut. 
 
Göteborgs universitet har arbetat med miljöfrågorna inom ramen för sitt miljöledningssystem under 
många år och tack vare det systematiska arbetet har till exempel koldioxidutsläppen minskat, under 
perioden 2016-2018 med knappt 3%. Tjänsteresorna och fordonsflottans sammansättning kräver 
ytterligare arbetsinsatser för att närma sig målen i klimatramverket och handlingsplanen. Beaktas 
dessutom att beräkningssystemet för flygresor ändrats under 2019 har det skett en reell ökning av 
utsläppen för 2019 och en total mängd på 7951 ton koldioxid avseende tjänsteresor.7 
 
Mot bakgrund av att utsläppen av koldioxid inte minskar i tillräcklig omfattning bedömer 
arbetsgruppen att en ny, och mera kraftfull, modell för klimatväxling behöver införas i verksamheten. 
Syftet med en klimatväxlingsmodell är att å ena sidan, genom ekonomiska incitament, styra bort från 
användningen av fossil energi och, å andra sidan, stödja insatser som bidrar till att minska 
klimatpåverkan inom organisationen.  
 
Bilden nedan visar några scenarier som arbetsgruppen övervägt under arbetet med klimatramverket, 
och hur Göteborgs universitet kan agera för att snabbare nå klimatneutralitet. Det finns flera belägg för 
att universitetet, tillsammans med övriga världen, behöver agera snabbare och mera resolut och detta 
återspeglas exempelvis genom den föreslagna ambitionshöjningen av EU under hösten 20208, vilket 
innebär en minskning av 40 % av växthusgaser till 2030 jämfört med 1990. Sveriges långsiktiga mål 
är att Sverige ska vara klimatneutralt år 20459. 
 
Att även Göteborgs universitet kan delta i skärpningen av åtgärder och insatser är tillfredsställande och 
denna föreslagna klimatväxling är en framkomlig väg som skulle kunna göra god nytta för 
organisationen och omkringliggande samhälle. 
 

                                                      
6 https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/klimatramverk  

7 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1767/1767138_h--llbarhetsresultat-2019_slutversion.pdf  

8 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en  

9 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-
klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/  

https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/klimatramverk
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1767/1767138_h--llbarhetsresultat-2019_slutversion.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
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Preliminära siffror för tjänsteresor med flyg för 2020 visar på betydande minskningar. Anledningen 
kan härledas till de restriktioner som pandemin medfört för organisationen. Förändringen visar 
möjligen även att organisationen klarar av denna enorma förändring som minskat flygresande innebär. 
Arbetsgruppen för klimatramverket har dock inte analyserat hur det minskade flygandet har påverkat 
organisationen ur andra aspekter. Dock kan arbetsgruppen konstatera att utifrån ett strikt minskat 
flygande parallellt med pågående verksamhet, och därmed även minskade koldioxidutsläpp, visar på 
möjligheten att minska klimatutsläppen och samtidigt bedriva ändamålsenlig verksamhet.  
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Förslag till klimatväxling vid Göteborgs universitet 
 
Övergripande modell och incitamentsstruktur 
Initialt ska klimatväxlingen tillämpas vid varje tjänsteresa med flyg där fossila bränslen används. På 
sikt är det möjligt att klimatväxlingen tillämpas även vid annan CO₂-genererande verksamhet, till 
exempel inköp av varor och tjänster.10 
  
Klimatväxlingens modell för tillämpning föreslås som följer:  

• Inrikes resor beläggs med en schablonavgift på 3000 kronor 
• Övriga resor beläggs med en kostnad per kilogram koldioxid på 3 kronor. 

  
80% av klimatväxlade medel tillfaller institutionerna/enheterna för att möjliggöra specifika insatser för 
att minska utsläppen vid just sin institution/enhet. Resterande 20% används för centrala insatser som 
gagnar hela universitetet. 

 
På detta sätt skapas förutsättningar att påverka klimatutsläppen både från institutionerna själva men 
även på centralt nivå vid Göteborgs universitet, vilket bör gynna kreativiteten och skapa möjligheter 
till specifika lösningar som passar respektive institution samtidigt som vi även skapar utrymme för 
större, gemensamma lösningar.  
 
Syftet med klimatväxlingen är att skapa incitament att välja mer klimatsmarta alternativ till resande 
med fossila bränslen. Genom att belägga resor med fossila bränslen med en avgift kan dessa ses som 
mindre attraktiva samt att i de fall där inga andra alternativ står till buds kan de medel som genereras 
genom klimatväxlingen användas för att subventionera klimatsmarta alternativ där sådana är möjliga 
och på så sätt minska enhetens samlade klimatavtryck. 
 
Med hjälp av klimatväxlingen skapas incitament för att minska mängden utsläppta kilogram koldioxid. 
 
Anledningen till att arbetsgruppen för klimatramverket föreslår en modell med två olika belopp är att 
korta flygresor som likaväl kan utföras med tåg ska undvikas. Därav ett relativt högt schablonbelopp 
på dessa inrikes resor. 
  
För övriga resor bedömer arbetsgruppen att ett pris på varje kilogram koldioxid är en tydlig signal som 
leder till nödvändiga beteendeförändringar. 
  
En avgift på 3 kr per kilogram koldioxid är en tydlig signal och kommer att resultera i medel som både 
institutionerna och universitetet som helhet kan nyttja för att satsa på kreativa idéer för att minska 
klimatavtryck där det är möjligt att välja mer klimatsmarta alternativ.   

                                                      
10 Utredning pågår för att möjliggöra denna utökade klimatväxling. 

Institutionerna/enheterna Centrala insatser
Utsläpp 

av 
CO₂ 
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Förklaring av modellen samt exempel på institutioner 
 

 
Tabell 1. En fiktiv institutions flygresor under ett år. 
 
Tabellen ovan visar ett exempel på hur det kunde se ut på en institution. Antalet resor speglar väl hur 
det kunde se ut vid en institution vid Göteborgs universitet. 25 stycken inrikes resor beläggs med 
schablonavgiften på 3000 kronor vilket genererar 75 000 kronor.  
 
För övriga flygningar, 175 st., tillämpas ett pris på den koldioxid som resorna genererar, vilket i 
exemplet ovan resulterar i 150 000 kg * 3 kr = 450 000 kronor.  
 
De klimatväxlade beloppen adderas och totalsumman blir 525 000 kronor.  
 
Nedan visas även resultatet för tre reella institutioner exemplifierat från deras tjänsteresor med flyg 
genomförda 2019: 
 
Mindre institution, ca 50 
medarbetare 

Inrikes Norden Europa Utrikes (utom 
Europa) 

Total 

Antal resor (st) 4 11 54 15 84 
Schablonbelopp inrikes (kr) 3000         
Mängd CO₂ (kg) X 2 452 18 362 31 366 52 180 
Testbelopp X 3 kr 3 kr 3 kr   

Intäkt Schablonbelopp inrikes (kr) 12 000 
kr X X X 12 000 kr 

Intäkt klimatväxling metod CO₂ pris X 7 356 kr 55 086 kr 94 098 kr 168 540 kr 
 
 

Mellanstor institution, ca 100 
medarbetare 

Inrikes Norden Europa Utrikes 
(utom 
Europa) 

Total 

Antal resor (st) 6 17 187 83 293 
Schablonbelopp inrikes (kr) 3000         
Mängd CO₂ (kg) X 2 661 56 831 212 863 272 355 
Testbelopp X 3 kr 3 kr 3 kr   

Intäkt Schablonbelopp inrikes (kr) 18 000 
kr X X X 18 000 kr 

Intäkt klimatväxling metod CO₂ pris X 7 983 kr 170 493 kr 638 589 kr 835 065 kr 
 
  

Antal resor Schablon & Kg-pris Mängd CO₂ (kg) Klimatväxlingsbelopp
Inrikes resor 25 3 000 75 000 kr
Övriga resor 175 3 150000 450 000 kr
Totalt klimatväxlingsbelopp 525 000 kr

80% åter institutionen 420 000 kr
20% centralt klimatväxlingskonto 105 000 kr
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Stor institution, >300 
medarbetare 

Inrikes Norden Europa Utrikes (utom 
Europa) 

Total 

Antal resor (st) 161 18 323 134 636 
Schablonbelopp inrikes (kr) 3000         
Mängd CO₂ (kg) X 4 581 110 822 358 679 474 082 
Testbelopp X 3 kr 3 kr 3 kr   
Intäkt Schablonbelopp inrikes 
(kr) 483 000 kr X X X 483 000 kr 

Intäkt klimatväxling metod CO₂ 
pris X 13 743 kr 332 466 kr 1 076 037 kr 1 905 246 

kr 
 
 
Praktisk hantering 
Hur klimatväxlingen kommer administreras rent praktisk utreds fortfarande. Två vägar undersöks; en 
möjlighet är att Egencia utvecklar sina system för att kunna hantera vår föreslagna modell och en 
annan möjlighet är att utveckla en egen administrativ modell internt.   
 
Sammanfattning – Förutsättningar 
Klimatväxlingsmodellen avgränsas initialt till att omfatta utsläpp från tjänsteresor med flyg.  

• Genom att starta i mindre skala kan modellen prövas för att i ett senare skede eventuellt 
omfatta fler verksamheter och utsläppskällor. 

• Respektive institution/enhet administrerar 80% av klimatväxlingen genom att inrätta ett 
lokalt klimatväxlingskonto. 

• Göteborgs universitet/GMV administrerar 20% av klimatväxlingen genom att inrätta ett 
centralt klimatväxlingskonto.  

• Det centrala klimatväxlingskontot ska nyttjas till strategiska och/eller övergripande åtgärder. 
• En fast summa ska göras tillgänglig för studentinitiativ inom klimatområdet 
• Kontinuerlig uppföljning av klimatväxlingen sker per tertial. 

 
Användning av klimatväxlingskontot 
Samtliga medel på klimatväxlingskontot ska användas till åtgärder som gynnar organisationens egen 
verksamhet och minskar organisations klimatbelastning. Klimatväxlingen är tänkt att vara en drivande 
del inom Göteborgs universitets klimatarbete och tillsammans med de planerade koldioxidbudgetarna 
så bör detta mycket starkt bidra till att institutionerna och enheterna väljer bort klimatbelastande varor, 
tjänster och aktiviteter till förmån för mindre klimatbelastande dito. Som en bieffekt eller möjligen 
som en sekundär ambition kunde åtgärder som utöver klimatnytta även på andra sätt främjar hållbar 
utveckling kunna nyttja medel som härrör från klimatväxlingskontot. 
  
Ett parallellt pågående arbete ser över vilka åtgärder och insatser som kan genomföras inom denna 
modell. Arbetet ska resultera i en vägledning/en handbok som institutionerna/enheterna kan använda i 
sitt interna arbete med klimatramverket. 
 
Exempel på vad klimatväxlingsmedlen skulle kunna användas till och som kommer att arbetas in i den 
ovan nämnda vägledningen är: 

• Tågresor istället för flygresor, medför möjligen extra övernattning/extra restid som då kan 
ersättas via klimatväxlingsmedlen. 

• Justerade/förlängda leasingavtal inom olika områden 
• Cykelpool: inköp, reparationer och service av cyklar samt tillbehör och utrustning. 
• Kollektivtrafikkort hos Västtrafik och/eller Öresundståg. 
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• Köp av dyrare (fossilfritt) bränsle. Finns för både bil och flyg. 
• Subventionera leasingavgift för gas- och elbilar genom en intern supermiljöbilspremie vid 

inköpstillfället eller genom avräkning mot leasingavgift. 
• Etablera lastdelningssystem och infrastruktur för laddning av organisationens elbilar. 
• Utbildning, fortbildning, föreläsningar och liknande för anställda och studenter. 
• Investering i utrustning (ex virtuella möten) 
• Utredningar, exempelvis förutsättningarna för kolinlagring för organisationen 

 

Klimatväxling i förhållande till koldioxidbudget 
Klimatväxlingen för flygresor är ett första steg för att skapa en modell för en koldioxidbudget. I 
samband med att klimatbelastningsutredningen Göteborgs universitets klimatavtryck 2019 (dnr. GU 
2019/1598) har levererats 2020-12-07 kan arbetsgruppen för klimatramverket identifiera andra 
relevanta utsläppskällor, föreslå vilka av dessa som bör ingå i ett klimatväxlingssystem och/eller en 
koldioxidbudget och hur detta i så fall ska genomföras. Ett systemstöd för att visualisera en 
institutions/enhets totala koldioxidbudget ska undersökas. 
 
Arbetsgruppen för klimatramverket kommer att återkomma med förslag till fortsatt arbete. 
 

Omvärldsbevakning 
Nedan följer exempel på kommuner, regioner och myndigheter som har infört eller är på väg att införa 
klimatväxlingsmodeller 
 
Region Västra Götaland har ett klimatväxlingssystem sedan 2016. För bilar har de en kostnad per kg 
koldioxid medan de har ett schablonbelopp för flygresor. 
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/arbetssatt-och-
styrning/klimatvaxling/  
 
Fossilfritt Sverige, ett initiativ som regeringen startade i samband med Parisavtalet 2015 har som en 
del av sina insatser en utmaning avseende klimatväxling och här har både företag och kommuner 
antagit denna utmaning. 
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/klimatvaxlingsutmaningen/  
 
Helsingborg stad har under många år haft ambitionen att minska antalet flygresor. Trots att flygresorna 
har pålagts en extra avgift motsvarande 10 % av biljettpriset, som går till en intern 
klimatkompensationsfond, har resandet med flyg inte minskat. För att komma tillrätta med problemet 
har avgiften höjts till 50 procent (2017). Även tjänsteresor i egen bil inkluderas i programmet och ska 
beläggs med en avgift på 50 procent av reseersättningen. Pengarna ska användas till kollektivtrafikkort 
samt till bidrag för inköp av elcyklar, bland annat. 
https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Uppfoljning-av-Helsingborgs-
klimatvaxlingsprogram.pdf   
 
Region Skåne började klimatkompensera tjänsteresor med flyg 2009, och gjorde så fram till januari 
2013 då de istället införde en intern klimatväxlingsmodell. I denna modell tas en intern klimatavgift ut 
för tjänsteresor med privata bilar och flygresor, och pengarna används till åtgärder för att underlätta 
för medarbetarna att resa hållbart i tjänsten men även till och från jobbet. 
https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/klimatvaxlingsmodell.pdf?highlight=Klimat 
 
Region Västernorrland använder sig av intern klimatväxling sedan några år. Olika belopp beroende på 
färdmedel. Läs mera:  
http://www.sverigesmiljomal.se/larande-exempel/intern-klimatvaxling-gav-minskat-flygande/ 

https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/arbetssatt-och-styrning/klimatvaxling/
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/arbetssatt-och-styrning/klimatvaxling/
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/klimatvaxlingsutmaningen/
https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Uppfoljning-av-Helsingborgs-klimatvaxlingsprogram.pdf
https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Uppfoljning-av-Helsingborgs-klimatvaxlingsprogram.pdf
https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/klimatvaxlingsmodell.pdf?highlight=Klimat
http://www.sverigesmiljomal.se/larande-exempel/intern-klimatvaxling-gav-minskat-flygande/
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Malmö stad har gjort en bra genomlysning av sin resepolicy och däri ingår flera exempel på 
klimatväxling i framförallt kommuner samt en redogörelse för hur klimatväxling prövats juridiskt.  
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-
11-13/agenda/rapport-uppfoljning-av-nuvarande-resepolicy-med-forslag-till-fortsatt-arbete-samt-
mojlighet-till-klimatvaxlingsmodellpdf-1?downloadMode=open  

https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-11-13/agenda/rapport-uppfoljning-av-nuvarande-resepolicy-med-forslag-till-fortsatt-arbete-samt-mojlighet-till-klimatvaxlingsmodellpdf-1?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-11-13/agenda/rapport-uppfoljning-av-nuvarande-resepolicy-med-forslag-till-fortsatt-arbete-samt-mojlighet-till-klimatvaxlingsmodellpdf-1?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-11-13/agenda/rapport-uppfoljning-av-nuvarande-resepolicy-med-forslag-till-fortsatt-arbete-samt-mojlighet-till-klimatvaxlingsmodellpdf-1?downloadMode=open
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