
 

 

REMM hos RAÄ 2016 

Bakgrund 

Riksantikvarieämbetet ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från 

resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den 

metodik som tagits fram inom ramen för projektet REMM -resfria möten i 

myndigheter.  

 

Arbetet drivs av Trafikverket som samordnar arbetet för myndigheter. 

Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och 

mellan myndigheter.  

 

Arbetet genomförs i en 10-stegsmetod som projektet tagit fram. De tio stegen är  

1. Utgångsläge 

2. Förankra 

3. Arbetsgrupp 

4. Kommunikationsbehov 

5. Tekniska förutsättningar 

6. Utrustning/tjänst 

7. Styrmedel och rutiner 

8. Ansvariga 

9. Informera 

10. Följa upp 

Vad som är gjort på RAÄ 

De 6 första stegen i 10-stegsmetoden är genomförda vid kartläggningen av Grön 

IT. Då identifierades bland annat vilken teknik och programvara myndigheten hade 

för resfria möten. Kartläggningen gav även förslag på förbättringar genom en 

åtgärdslista där de punkterna som direkt påverkar REMM är genomförda.   

1. Utrusta mötesrummen med teknik eller programvara för att möjliggöra 

olika former av resfria möten  

2. Gör fler rum bokningsbara i GroupWise 

3. Byt ut dataprojektorer mot LED-monitorer 

 

I åtgärdslistan finns även förslag på att ta fram en mötespolicy istället för en 

resepolicy men vid närmare granskning innehåller den de riktlinjer som 

efterfrågas. 
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Steg 7 - Styrmedel och rutiner 

För att resfria möten ska implementeras på ett bra sätt i organisationen behövs 

klara och tydliga regler och rutiner. Ett viktigt dokument är resepolicyn, som kan 

kompletteras med en mötespolicy eller helt enkelt göras om till en mötespolicy.  

 

Mötespolicyn kopplas till styrdokument med riktlinjer om hur och när resfria möten 

ska användas, hur de ska bekostas samt hur support, service och bokning ska 

fungera. 

RAÄ Resepolicy  

Riksantikvarieämbetet har ingen mötespolicy utan en resepolicy där det står att 

det ska finnas möjligheter att genomföra ett möte som distansmöte, video- och 

telefonmöte.  

 

Policy säger att Riksantikvarieämbetet ska vara ett föredöme som myndighet och 

se till för att resor sker så miljövänligt som möjligt. Resor ska planeras, 

godkännas, bokas och genomföras i följande steg. Möjligheterna att genomföra ett 

möte som distansmöte (video- och telefonmöte) ska övervägas innan beslut fattas 

om en resa.  

 

Resepolicyns syfte är att vara ett styrdokument för ett mer kostnadseffektivt, 

miljöanpassat och säkert resande och skapa förutsättningar för en trygg och säker 

arbetsmiljö vid tjänsteresor. 

Steg 8 - Ansvariga 

RAÄ resepolicyn säger också att varje chef ansvarar för att policyn följs av 

medarbetarna och att det ska följas upp regelbundet. Se hela resepolicyn i bilaga 

1. Det finns alltså en policy som säger hur möten och resor ska genomföras och 

vilka som är ansvariga för att den efterföljs. 

 

Vad som behöver göras på RAÄ 

Kvar att göra i 10-stegsmetoden är steg 9 att informera och steg 10 att följa upp. 

Vid personalmötet den 14 och 15 juni kommer miljösamordnaren att informera om 

REMM och hur långt RAÄ har kommit och vikten av att följa resepolicyn.  

 

Ett förslag är att under en månad kräva att för alla resor ska ett syfte redovisas 

och om möjligheten att genomföra ett möte som distansmöte (video- och 

telefonmöte) har övervägts innan beslut fattas om en resa. 

  



 

 

Bilaga 1 - Riksantikvarieämbetets resepolicy 

Denna policy och tillhörande styrdokument gäller alla resor som görs i tjänsten och 

betalas av Riksantikvarieämbetet. Resor till och från arbetet omfattas inte av 

policyn. 

 

Resepolicyns syfte är att vara ett styrdokument för ett mer kostnadseffektivt, 

miljöanpassat och säkert resande och skapa förutsättningar för en trygg och säker 

arbetsmiljö vid tjänsteresor. 

 

Varje medarbetare ansvarar för att hennes/hans resor i tjänsten sker på ett 

ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med resepolicyn och 

tillhörande riktlinjer. 

 

Varje chef ansvarar för att policyn efterlevs av medarbetarna. Det innebär att 

chefen ska 

 säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med 

tillhörande styrdokument och följa upp att den efterlevs 

 besluta om en tjänsteresa föreligger 

 regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor 

 

Riksantikvarieämbetet ska vara ett föredöme som myndighet och se till för att 

resor sker så miljövänligt som möjligt. Resor ska planeras, godkännas, bokas och 

genomföras i följande steg. Detta är en förutsättning för att uppnå ett 

resebeteende som är kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt samt tar hänsyn till 

verksamhetens krav och medarbetarnas förutsättningar och behov. 

 Möjligheterna att genomföra ett möte som distansmöte (video- 

och telefonmöte) ska övervägas innan beslut fattas om en resa. 

 Resor ska planeras med god framförhållning. 

 Medarbetarnas resor ska godkännas i förväg av närmaste chef. 

 Brådskande resor kan godkännas i efterhand. 

 Bokningar och resor ska följa ”riktlinjer och avtal för tjänsteresor” 

som är framtagen för Riksantikvarieämbetet. 

 Vid tjänsteresor bokas endast hotell, där porrfilm inte visas. 

 

Denna resepolicy gäller från och med 2010-05-03. Tidigare resepolicy som antogs 

23 september, 1996, upphävs. 


