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Energikontor Sydost 
Energikontor Sydost uppdrag är att arbeta med förnybar energi och energieffektivisering för en 

minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.  Vi ska samverkan med både privata 

aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i sydost; Blekinge, Kalmar och 

Kronobergs län. Vi ska stötta ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så 

att lokala och regionala mål kan nås 

• Vi är oberoende och drivs utan vinstintresse 

• Vi finansieras via projekt 

• Vi skapar medvetenhet och ökar kunskap 

• Vi skapar, ökar och stärker samverkan  

• Vi har expertkompetens 
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Lastcyklar – en del av lösningen 
Energikontor Sydost driver en satsning som heter LASTA som ska stötta kommuner kring 

lastcykelsatsningar. Bakgrunden till projektet är att det finns potential att minska klimatpåverkan 

från den fossildrivna trafiken genom att förflytta delar av den till energieffektiva lastcyklar. Via 

denna satsning vill vi bidra med att dels att direkt minska energianvändningen från offentliga 

aktörers transporter genom en övergång till lastcyklar och dels att stärka deras interna kapacitet 

att nå ut till medborgarna kring möjligheterna med lastcyklar. Projektets primära målgrupp är 

kommuner och regioner samt kommunala bostadsbolag i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Vi 

kommer att genomföra ett antal aktiviteter, bland annat kommer en anpassad 

implementeringsguide för lastcyklar i kommuners och kommunala bostadsbolags verksamhet att 

tas fram. Energikontoret kommer också att skapa filmer om lastcyklar som kan användas av 

målgruppen i deras egna kanaler och även motivera såväl internt inom kommunens och 

landstingens organisation som externt bland medborgarna. 

Det kommer också ordnas ett antal seminarier och nätverksträffar på olika teman kring lastcyklar. 

Dagens webinarium samordnades med projektet Energi- och klimatoptimerad upphandling.  

LASTA -TEAMET består av  

 

  



3(17) 

 Upphandling lastcyklar del1 

 

Webinarium i 2 delar 
Detta webinatrum utgör del ett av två som syftar till att öka kunskap om upphandling av 
lastcyklar.  

Del 1 

• Strategisk upphandling – ett sätt att nå målen 

• Vilka behov har ni? Vilka transporter kan lösas med lastcykel? 

• Vad erbjuder marknaden?  

Del 2 

• Sundsvalls kommun berättar, så gjorde vi. 

• Märkning och stöldskydd, Stöldskyddsföreningen 

• Krav på leverantör, tillverkning, material och cykelns funktioner 

 

Program del 1 
• Christel Liljegren, Energikontor Sydost 

• Upphandling som ett strategiskt verktyg  

• Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige 

• Behovsanalys – vilka kommunala bilresor kan ersättas med en el-assisterad 

lastcykel? 

• Heiko Bubholz, Bulten Bike i Värmland,  

• Behovsanalys kontra vad marknaden erbjuder. En cykelhandlares perspektiv, 

tillsammans med Bertil Ahlin från Hammarö kommun i ett samtal kring lastcyklar 

för professionell användning. 

 

  

http://energikontorsydost.se/
http://miljofordonsverige.se/om/
https://bultenbike.se/
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Varför används lastcyklar i 

offentlig verksamhet? 
Syftet med att upphandla lastcyklar är att de antingen bidrar till att lösa ett problem, ett möta ett 

behov eller skapa nya möjligheter.  
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Kort introduktion 
Att arbeta med upphandling som verktyg för att nå era mål i verksamheten, framför allt koppat till 

er miljöpåverkan är väsentligt för att lyckas – ”skit in – skit som måste förbättras – skit ut”. Gör 

rätt från början.  

 

Ofta finns det felaktiga förväntningar i organisationen kring vem som har ansvar för vad – vem ska 
se till att upphandlingen är i linje med era mål, vem ställer sociala krav, vem ställer miljökrav, vem 
tar fram en kravprofil?  
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Varför gör ni som ni gör? 
Gör ni det ni borde? 

 

 

En upphandlingsprocess är en 

lång följd av vägval 
 

 

  

VÄGVAL 
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Har ni koll på vägvalen? 
Ibland kan det vara enkelt att bara fattat ett beslut att ni ska köpa in två el assisterade lastcyklar, 
utan att veta var de ska användas till och hur de ska användas. Börja med rätt frågor från början 
så ni köper det ni verkligen behöver. I detta fall vet ni att ni har flera grönytor som på något sätt 
ska förvaltas. I det första steget har ni allra störst möjligheter att genomföra de största 
förändringarna: istället för att löpnade kortklippa gräset – gör en fjärils/insektsäng eller låt 
medborgare odla grönsaker osv osv..  

Blåa rutor är alternativa val ni kan göra längs vägen, men denna gång är de gröna rutorna era 
vägval.  

 

 

 

  Utföra tjänsten själva    Handla upp tjänsten  

Långt/långa 

avstånd    
Kort/korta 

avstånd    

Medföra 

utrustning    

Ingen extra 

utrustning    

Bil/lättlastbil    

El, biogas,  

”lite” utrustning    ”mycket” 

utrustning    

El- biogabil/lätt-

ellastbil    

Promenera eller  

Vanlig (el-)cykel   

lastcykel    

Backigt/tunglast,     Flakt, lätt last    

Med elassistans    utan elassistans    

behovsanpassning    

Behov 

Parkskötsel 
Störst möjlighet att 

göra förändring 

RÄTT BEHOV  
tänka nytt 

ÄNDRA BEHOV  
ÄNDRA BETEENDE  

VÄGVAL 

VILKA MÅL SKA NI BIDRA TILL 

Mål = styr vilka val ni måste göra 
Minska fossila resor (fossil fritt 2030), öka folkhälsa 

minska buller, goda förebilder 
Mål = era mål utformar de krav ni ställer på 

produktens innehåll, utformning och tillverkning 
Avfallstrappan - Cirkulärt, återbruk, återanvändning 

Hållbart, reparetbart, god kvalitet, giftfritt 
Code of conduct - Inget barnarbete, rättvisa löner, 

god arbetsmiljö 
Mål =era mål utformar krav på produktens 

anpassning, förvaring, tillbehör mm 
Jämställt/jämlikt/tillgängligt 

Säkert, God arbetsmiljö 
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https://www.duochjobbet.se/article_archive/stall-krav-arbetsvillkor-och-miljo-gloms-ofta-bort-
vid-upphandling/  

 

 

  

https://www.duochjobbet.se/article_archive/stall-krav-arbetsvillkor-och-miljo-gloms-ofta-bort-vid-upphandling/
https://www.duochjobbet.se/article_archive/stall-krav-arbetsvillkor-och-miljo-gloms-ofta-bort-vid-upphandling/
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Strategiskt arbete för att byta ut 

fossildrivna fordon 
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Ord och definitioner 
I slutet av dokumentet finner ni en bilaga med de ord och dess betydelse som vi använde under 

webinariet.  

Beskrivning av begreppet: upphandlingsprocess 

Att genomföra en upphandling omfattar så mycket mer än att skicka ut en fråga till ett antal 

leverantörer om att lämna pris på en vara eller tjänst. I upphandlingsprocessen ska utförandet av 

upphandlingen (oavsett om det är en upphandling som annonseras mm eller om det är en 

direktupphandling) ses som en delprocess. I upphandlingsarbetet är det flera befattningar och 

roller inblandade och teamet är en viktig del för att lyckas.  

 

 

I den övergripande upphandlingsprocessen finns det många frågor man behöver ställa sig innan 

det är dags att utforma upphandlingsunderlaget.  

 

 

 

 



 

  
 

Begrepp och termer – i projektet 

 

Roller/befattningar 

Upphandlare 
 
 

Personer som genomför för Upphandlingar.  
Kan också genomföra Inköp 
Sitter på Upphandlingsenheten  
 

Beställare  
 
 

Chefer och tjänstepersoner som avropar/beställer som från 
upphandlade ramavtal eller avtal. 
Sitter på olika förvaltningar.  
 

Upphandlingsbeställare  Chefer med mandat att lämna anmodan på nya Upphandlingar. 
Sitter på olika förvaltningar.  
 
 

Direktupphandlare 
 
 

Chefer och tjänstepersoner med mandat att genomföra Inköp. 
Sitter på olika förvaltningar.  
 

Hållbarhetsstrateg 
 

Tjänsteperson som har ansvar för samordning och uppföljning för org 
interna energi- och klimatarbete.  
 

 
Organisation 

Upphandlingsenheten 
 
 

Organisatorisk benämning för gruppen med Upphandlare 

 

Styrdokument 

Upphandlings- och 
inköpspolicy 
 
 

Dokument som beskriver hur Upphandling och Inköp ska bidra till att 
organisationens övergripande mål nås. (kan kompletteras med strategier 
och rutiner) 

 

Termer 

Inköp 
 
 

Ord som används för Direktupphandlingar/Direktinköp.  

Beställning 
 
 

En handling när en Beställare avropar/beställer tjänster eller produkter 
från ett ramavtal och avtal.  

Anmodan  
 

En intern handling där Upphandlingsbeställaren ger uppdrag till en 
Upphandlare att utforma och genomföra en Upphandling 
 

 

  



 

  
 

 

Upphandlingsprocess Hela upphandlingsprocessen 
omfattar från förberedelse och 
realiserande (upphandling, 
leverans, användning av vara 
eller tjänst) samt uppföljning 
 

 

 
 

Upphandling 
 
En upphandling kan 
beskrivas som ett 
affärsverktyg, en 
process, för större 
inköp av varor och 
tjänster. 
 
 
 

En del i upphandlings-
processen som omfattar  
anbudsförfrågan, 
leverantörskvalificering, 
leverantörsdialog, 
anbudsvärdering, förhandling, 
avtalsskrivning m.m. 
 
En upphandling resulterar 
antingen i ett ramavtal eller 
enskilt avtal 
(upphandlingskontrakt). 

 
Offentlig upphandling - 
regleras av speciella lagar och 
regler. 

 

 

  

 


