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Energikontor Sydost
UPPDRAG

- Öka andelen förnybar energi

- Minska behovet av energi, använd energi 
smartare

HUR

- Stötta tjänstemän och politiker i 
kommuner och regioner i energi- och 
klimatarbetet

- Öka antalet aktiviteter och åtgärder och 
involvera flera aktörer – projekt

- Bidra med kunskap och kompetens



ÄGARE

- 25 kommuner, 3 regioner

- (604 204 invånare)

SVERIGE

- 15 Energikontor

EUROPA

- Över 300 Energikontor

28 anställdaEnergikontor Sydost

120 anställda

2500 anställda



Webbinarium i 
2 delar
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 för dagen

• Christel Liljegren, Energikontor Sydost
• Checklista för upphandling – av cykel, kringutrustning och kringtjänster

• Johanna Simonsson, Sundsvalls Kommun
Praktiskt införskaffande

• Robert Yetterberg, Stöldskyddsföreningen -SSF,
• Stöldskydd och märkning 



Upphandlingsprocessen
strategiskt verktyg för att nå mål



Upphandlingsprocess

Behov

Marknad

Strategi

Upphandla

Hantera 
(förvara, 

underhålla, 
använda)

Utvärdera

Vem ställer kraven? 
Upphandlare

Upphandlingsbeställare
Beställare

Direktupphandlare
Interna experter

Användare/brukare

Bjuder ni in i tid, eller 
när det är för sent? 

Direkt-
upphandling



Vad behövs?

• Tydliga politiska beslut
• Tydliga styrdokument, tydliga mål

• Ett upphandlingsteam med tydliga roller 
och ansvar

• Identifiera övergripande behov (ändra behov)
• Mål i organisationen – löpande uppföljning
• Upphandling – juridik, dokument
• Ta fram krav på varan

• Utformning
• Miljökrav (cirkulär ekonomi)
• Sociala krav

Fotograf Susanne Belajouza. Ett bidrag till City_SECs fototävling ”Photo for Change” 2012.



Vad kan man ställa krav på? 

• Vilka krav kan, bör, ska man ställa på
• Cykeln, flaket, motorn, batteriet

• utformning, komponenter, funktion, stöldskydd
• Reparation, demontering, reservdelar

• Leverantören
• Produktionen



Hållbart – material och energi
• Företag som erbjuder soldriva elcykelladdare
• Cykel med solceller

• Cyklar tillverkade i trä
• Närproducerade cyklar
• Miljövänliga färger

• Batterier utan farliga ämnen



Hållbart – drift och underhåll

• Miljövänliga produkter
• Såpa
• Produkter 

• Bra serviceavtal för att öka 
livslängd



Cirkulärt - återvinning

• Krav på återvunnet material i cyklar 



Cirkulärt – återanvändning, återbruk



Socialt – stöd utvecklingsländer  

Cykeltillverkare som: 
Donating a bicycle for every Vélosophy sold.
https://worldbicyclerelief.org/

https://worldbicyclerelief.org/


Social - samhällsnytta

• Augusti 2018
• Region Örebro en speciell 

sorts upphandling.
• Upphandling av service av 

regionens tjänstecyklar. 
• Man tog sociala hänsyn. 

• ge människor som står långt 
ifrån arbetsmarknaden 
möjligheter till praktik och 
sysselsättning. 

• Kontraktet vanns av det lilla 
företaget Cykelreturen.



Checklistan



Sundsvalls kommun 
berättar, så gjorde vi.



Så vi gjorde

• Johanna Simonsson
Utredare på gatuavdelningen. Hon har 
erfarenhet med hållbara resor inom 
kommunens verksamhet, samt kommunens 
arbete att minska luftföroreningar från trafiken

• Dela Sundsvalls Kommun erfarenhet med inköp 
av lådcyklar för verksamhet



Lådcyklar i Sundsvalls 
kommun



Syfte
• Minska antalet bilresor
• Underlätta för sommarjobbare, de utan körkort
• Lättare komma fram där bilen har svårt att köra
• Bonus! Mer vardagsmotion och rörelse.



Inköp

• Se till att skallkraven stämmer med vad cykeln ska 
användas till 

• Testa och studera olika modeller 

• Direktupphandling/ramavtal



Lycka till!

Foto: Therése Ny



Märkning och 
stöldskydd,

Stöldskyddsföreningen



Stöldskydd och märkning

• Robert Yetterberg
Produktansvarig för Stöldskyddsföreningens 
olika stöldskyddsmärkningar”

• Hur man låser sin cykel på ett korrekt sätt 
och hur man kan märka sin cykel så att den 
blir spårbar



• Grundades 1934

• Ideell och oberoende förening

• Överskottet går till brottsförebyggande arbete

• Fri säkerhetsrådgivning
1



Lås cykeln på rätt sätt!

2



Lås cykeln med ett godkänt lås i 
både ram och bakhjul, samt i ett fast föremål.

3



Välj ett certifierat och godkänt lås
Sök på www.stoldskyddsforeningen.se

4



Enl. Trygghetskommissionens rapport uppskattas att endast 
15% av alla stulna cyklar förs ut ur landet…

Polisens hittegodsavdelning

5



SSF Cykel-märkning

Mikropunkter i 
200ggr förstoring

UV-etsning av ID-kod

ID-dekal

DNA-märkning

• Fyra lager av märkningar
• Internationellt spårbar
• Inga löpande avgifter

6



• Lätta att hitta och plocka bort
• Kräver batteriladdning
• Kräver löpande abonnemang
• Kan störas ut

Spårsändare

7



Frågor
mailas till 
andre.benaim@energikontorsydost.se
eller ställs i chatten 



http://energikontorsydost.se/lastcyklar

http://energikontorsydost.se/lastcyklar

	WEBBINARIUM DEL 2��Att införskaffa lastcykel
	Webbinarium del 2�Att införskaffa lastcykel�Vi börjar klockan 10.00  �� Upphandling/inköp av lastcyklar i offentlig verksamhet 
	Christel Liljegren
	Om teams-webbinariet idag
	Energikontor Sydost	
	Bildnummer 6
	Webbinarium i �2 delar
	Program för dagen
	Upphandlingsprocessen�strategiskt verktyg för att nå mål
	Upphandlingsprocess
	Vad behövs?
	Vad kan man ställa krav på? 
	Hållbart – material och energi
	Hållbart – drift och underhåll
	Cirkulärt - återvinning
	Cirkulärt – återanvändning, återbruk
	Socialt – stöd utvecklingsländer  
	Social - samhällsnytta
	Checklistan
	Sundsvalls kommun berättar, så gjorde vi.�
	Så vi gjorde
	Lådcyklar i Sundsvalls kommun
	�Syfte
	Inköp
	Lycka till!
	Märkning och stöldskydd,� Stöldskyddsföreningen
	Stöldskydd och märkning
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Frågor
	Bildnummer 36



