
Regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län
HELA RESAN



Kort om Hela RESAN
Mål
Förändrade resmönster för hållbar arbetspendling och smarta
tjänsteresor. För ökad konkurrenskraft och en koldioxidsnål ekonomi. 
Med andra ord: Fler ska gå, cykla, åka kollektivt, samåka och använda 
sig av resfria möten och minskat fossilbilsåkande.

Målgrupper
Region Jönköpings län,  kommunerna i länet samt små & medelstora
företag.





Utmaningar

Sparkrav

Få nyckelpersoner

Egna öar

Uppföljning?

Stora organisationer

Rutiner

Spridda skurar





Potentiella 
lösningar

Räkna på vinsterna

Uppföljning

Stora organisationer

Sprid ut ansvar

Regionala 
plattformar

1. Kartlägg  
2. Handlingsplan
3. Resurssätt
4. Genomför
5. Följ upp

Steg för steg

Samlade nätverk



Exempel på ”pull”-åtgärder
ü Låta parkeringsplatserna för bilar få kosta
ü Begränsa möjligheterna att använda privat bil i tjänst
ü Minska ersättningen för privat bil i tjänst
ü Begränsa så att det inte går eller är svårt att boka bil på korta 

sträckor under x kilometer
ü Var tydlig i mötes- och resepolicy med att flyg sker i 

undantagsfall, kanske det krävs godkännande från chef?
ü Begränsa möjligheterna till förmånsbilar
ü Undersök med hjälp av statistik var de största utsläppen av 

resorna kommer ifrån och satsa resurser på de grupperna 
istället för att rikta in er på alla samtidigt

ü Se till att hålla er interna fordonsflotta uppdaterad
ü Ställ krav om verksamheterna begär egna bilar



Exempel på ”push”-åtgärder
ü Undersök vilka åtgärder just er personal helst vill ha
ü Underlätta parkeringsmöjligheter för cyklar
ü Testa er fram och glöm inte att utvärdera!
ü Sno idéer fram andra (men credda gärna)
ü Se över det flexibla arbetslivet. Möjlighet att arbeta på 

bussen? Hemifrån? Från arbetshubbar? Tydliga riktlinjer.
ü Ersätt cykelresor i tjänsten
ü Se över era bokningssystem och fordonsflottor.
ü Arbeta med förmånspaljetter, t ex. förmånscykel, förmånskort 

på kollektivtrafik m.m.
ü Placera tjänstecyklar synligt och lättillgängligt.
ü Rabatter hos cykelhandlare, kolla med personalklubbarna.
ü Uppmuntra rörelse, gå-möten och cykel / gång till jobbet.
ü Använd färdiga koncept, t ex. cykelvänlig arbetsplats.
ü Se över kulturen, peppa nya medarbetare & visa på alternativ
ü Utbilda, peppa och arbeta för en lärande organisation



Save the Date  
Plusenergiforum 16 september 2020!

Arrangörer: Energikontor Norra Småland, projekten FASTR, Bridging the Gap och Hela RESAN  i samverkan med Klimatrådet. 

Plusenergiforum är årets stora konferens under Klimatveckan och
inleder veckan den 16 september 2020 
Välkommen på en heldag med fokus på hur länet ska nå klimatmålen inom transporter och resande. 

Innehåll
Få en överblick var vårt län befinner sig och ta del av goda exempel och inspiration för hur vi kan nå länets mål. Fokus för 
i år är ”från ord till handling”. 

Målgrupp
Politiker, näringsliv och tjänstepersoner från offentlig verksamhet. Se det som en möjlighet för näringsliv, politik och 
offentlig sektor att mötas. Vilket stöd behöver var och en för att göra verklig skillnad?

• Tid och plats: Elmia heldag, mer info kommer!



Tack för mig och lycka till!

Kontakt - hanna.olovsson@rjl.se

mailto:hanna.olovsson@rjl.se

