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Varför ska vi ha en policy för hållbart resande? Hur väljer de 
anställda i din organisation färdsätt till sina möten? Tar de sin 
egen bil för att det är enklast? Går det att lära om? Och varför 
ska vi göra det? 
 
På denna tematräff får ni praktiskt orienterad kunskap om hur ni som offent-
lig organisation skriver en policy och varför det är bra att ha en. Vi går också 
igenom vad som är bra att tänka på när en policy ska revideras. Hur är en 
policy uppbyggd? Vilka behöver vara med vid framtagandet? Hur gör vi för att 
policyn ska implementeras i organisationen och bli ett levande dokument? 
 
Vi får höra hur andra i länet har arbetat fram policies i sina kommuner och får 
en chans att diskutera frågor om detta. Inte minst kan vi också bilda nätverk för 
att gå från ord till handling efter dagens slut.

Tematräff
Policies och  
riktlinjer inom 
hållbart resande

12 mars
kl. 9.30 - 15.30
Biblioteksgatan 5, 

Vetlanda

Hela RESAN



Hela RESAN

09.30 Kaffe, fralla & mingel

10.00 Välkomna och introduktion
 
10.15 Vägen till Vetlandas nya mötes-  
och resepolicy
Hur fick Vetlanda igenom sin mötes- och rese- 
policy? Hur har de tänkt kring innehåll och vilka 
tips finns för de som vill gå en liknande väg?

10.45 Jönköpings kommuns revidering  
av mötes- och resepolicy
Hur håller Jönköping kommun sin mötes- och  
resepolicy levande? Hur ofta revideras den, hur  
gör de och varför?

11.15 Grunderna i att skriva policies och 
riktlinjer
Energikontorets projekt Hela RESAN ger tips på hur 
en mötes- och resepolicy kan utformas och kopplas 
samman med andra policies och riktlinjer i verk-
samheten.

11.30 Lunch

12.30 Workshop om policies och riktlinjer
I mindre grupper diskuterar vi nuläget. Var befinner 
ni er i processen med policies och riktlinjer? Vad vill 
ni och hur tar ni er till drömläget?

14.15 Fika

14.45 Åtgärder kopplade till policies  
och riktlinjer
Finns det idag styrmedel, åtgärder eller specifika 
områden ni vill integrera och lyfta med koppling till 
policies och riktlinjer? Exempelvis klimatkompensa-
tion, kollektivtrafikkort, tjänstecyklar eller utbild-
ning för resfria möten.

15.15 Sammanfattning och avslut av dagen

Program    
Tematräff:  Policies och riktlinjer

www.rjl.se/energikontoret@energikontornorrasmaland @energikontoret @energikontoret

VI ÄR EN DEL AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

TID: Torsdag 12 mars kl. 9.30 - 15.30

PLATS: Biblioteksgatan 5, 574 32 Vetlanda. 
Lokal meddelas senare.

MÅLGRUPP: HR-ansvariga, personal inom  
miljö- och energi, fordonsansvariga, ledning 
och politiker med intresse för miljöarbetet, 
berörda chefer med mera.

KOSTNADSFRITT! Vi bjuder på lunch och fika.

MEDVERKA VIA WEBB: Möjlighet finns även 
att medverka via webb för de som inte kan  
ansluta sig fysiskt. Vi ser dock gärna att så 
många som möjligt deltar på plats.

ANMÄLAN: Senast 6 mars 
Anmäl dig här!

TA DIG HIT: Vi håller till centralt i Vetlanda 
cirka 5 minuters gångväg från Vetlanda station. 
Lokal meddelas senare. 
Använd www.jlt.se för att leta lämpliga buss-/
tågförbindelser.  
Du som åker bil – anmäl gärna intresse för 
samåkning i anmälan. 
Kommer du med förnybart i tanken finns  
information här: 
– Tankstationer för fordonsgas finner du här! 
– Publika laddplatser för elbilar finner du här!

FRÅGOR: Kontakta Hanna Olovsson 
076-794 69 76, hanna.olovsson@rjl.se

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=533142e3-f4bc-42cc-b4fc-dea2f5490ca7
https://www.jlt.se/
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/
https://www.uppladdning.nu/
mailto:hanna.olovsson%40rjl.se?subject=

