
WEBBINARIUM #1
INTRODUKTION 
2019-02-26 VIA ZOOM

Föredragshållare
REDI: Therese, Isabella, Erhan och Stefan
REMM: Ulf och Selene



• Ordningsfrågor 

• Välkomna, presentation och syfte med dagens webbinarium 

• Kort om Energikontoren Sverige

• Om REDI

• Om REMM och 10-stegsmetoden

• REMM-myndigheter berättar: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

• Kort paus

• Frågor och funderingar kring 10-stegsmetoden

• Summering och vad som kommer här näst

DAGENS AGENDA

13:15

15:30



• Webbinariet kommer att spelas in, länk och 
presentation skickas ut i efterhand 

• Kamera och mikrofon ska hållas avstängda 

• Du kommer att ha möjlighet att, via chatten, ställa 
frågor under webbinariet. Frågorna kommer, i mån
av tid, att besvaras i slutet av webbinariet

• Önskar du vara anonym i chatten, högerklicka på din 
”bild” och klicka på ”byt namn”, fyll i ex. ”anonym” 

• REDI är ett ”learning by doing”-projekt. 
Förhoppningsvis ska allting flyta på bra, men annars 
lär vi oss vad som kan göras bättre till nästa gång! 

ORDNINGSFRÅGOR



Om Energikontoren Sverige

• Nationell partner för regionalt energi- och klimatarbete 
• Oberoende projektpartner inom förnybar energi

och energieffektivisering
• Samordnar landets kommunala energi- och 

klimatrådgivare
• Alltid offentlig juridisk huvudman (region,

kommunförbund, publikt AB)
• Projektbaserade och –finansierade
• Vana att jobba med många olika sorters aktörer 

(offentlig, privat, akademi m.fl.)
• En del av EU:s energipolitik
• Medlemmar i den Europeiska

Energikontorsföreningen FEDARENE

KORTFAKTA



15
420
regionala energikontor i Sverige

energikontor i Europa 



RES MINDRE, 
TRÄFFAS MER



• Miljö & klimat
• Hälsa, bättre tidsplanering

och lägre stress
• Ekonomi

• Digitalisering

• Ökad regional och nationell samverkan 

• Prata med (små) kommuner och inte om

• Klara samhällsuppdragen

VARFÖR



Öka resfria och digitala mötesformer 
hos kommuner, kommunala bolag  
och regioner genom beprövad 
metodik (REMMs 10-stegsmetod). 

Finansiär: Energimyndigheten 

Budget:     5 miljoner

Projekttid: juni 2018- oktober 2020

VAD

PROJEKTMÅL
Upprätta ett nationellt projektkontor 
som stöttar kommuner och regioner
i arbetet med implementering och 
utveckling av digitala möten i sina 
organisationer. 

Minst 50 kommunala och regionala 
offentliga aktörer deltar i och får stöd
av det nationella projektkontoret.



• 10-stegsmetoden

• Utbildningar

• Coaching

• Träningstillfällen

• Tips och råd

• Metod och erfarenhetsutbyte

• Regionala team

HUR



PAUS
14:45-14:55



REGIONALA TEAM 

Regioner Kommuner Kommunala bolag

Målgruppen är stor… 

… så för att kunna hantera detta startas regionala team där REDI möter REMM. 



FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?
ANVÄND CHATTEN



Webbinarium kring enkäten om digitala 
möten och tjänsteresor (datum ej satt)

VAD HÄNDER HÄRNÄST?

1 mars kl.10-11
Träningstillfälle i mötesverktyget Cisco 
meeting tillsammans med Erhan

18 mars
Ny projektledare presenteras, om klart



WWW.RE-DI.SE

TACK FÖR IDAG


