
Vad är ”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg”?

För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att 
välja cykeln har vi tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig  
arbetsplats Gävleborg” som är öppen för alla arbetsplatser 
i Gävleborg. Beroende på hur många kriterier arbets- 
platsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor. 
Att delta är kostnadsfritt för arbetsplatserna.

Vilka nivåer finns?

Det finns tre nivåer med olika kriterier, från en till tre 
stjärnor. Hur många stjärnor man får beror på hur många 
kriterier arbetsplatsen lyckats uppfylla.

Hur vet vi vilken nivå vi ska sikta på?

Det beror på hur mycket tid och resurser ni kan avsätta 
samt hur era förutsättningar ser ut idag. Vissa arbets-
platser uppfyller kanske många kriterier sedan tidigare 
medan andra får börja från början. Vi rekommenderar att 
ni går igenom kriterierna och gör en bedömning av vad 
som är möjligt att hinna med på er arbetsplats. Det går 
även utmärkt att börja med att sikta på en stjärna och 
sedan gå vidare till nästa nivå om tiden räcker till.

Vi vill vara med, hur börjar vi?

Arbetsplatser anmäler sitt intresse för att vara med  
i Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg och jobba  
med de olika kriterierna via webbsidan: 
regiongavleborg.se/cykelvanligarbetsplats

Vem kan vara med?

Alla arbetsplatser i Gävleborg kan vara med. Arbetsplatser 
kan vara både privata företag eller kommunala och 
offentliga verksamheter.

Vad kostar det att vara med?

Att anmäla sig och vara med i ”Cykelvänlig arbetsplats 
Gävleborg” är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att 
uppfylla de olika kriterierna svarar arbetsplatsen själv för.

Hur uppmärksammas de som deltar?

Alla arbetsplatser som uppfyller kriterierna på någon 
nivå får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg” 
och en fin skylt till entrén. Bland arbetsplatser på den 
trestjärniga nivån kommer ”Gävleborgs cykelvänligaste 
arbetsplats” att utses.

Hur mycket tid måste avsättas för att vara med?

Hur mycket tid man vill avsätta är upp till varje arbets-
plats, vilken nivå ni siktar på och hur cykelvänliga ni 
redan är i dagsläget. Vissa kanske redan har kommit en 
bit på väg medan andra får börja från början.

Kan vi få hjälp med att uppfylla olika kriterier?

Kommunens kontaktperson går igenom checklistan med 
er och tar fram en plan för att komma i gång med arbetet. 

Hur kontrolleras att kriterierna uppfylls?

Arbetsplatserna rapporterar de kriterier som uppfyllts. Vi 
förbehåller oss rätten att genomföra stickprovskontroller  
på arbetsplatserna för att kontrollera att kriterierna uppfylls.

Vår arbetsgivare vill inte anmäla oss, kan jag 

registrera oss?

”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg” vänder sig till arbets-
platser, inte mot enskilda anställda. Om din arbetsplats 
inte är med i dagsläget, ta upp frågan med ansvarig på 
din arbetsplats.

Frågor och svar om cykelvänlig arbetsplats 

Vid andra frågor kontakta Region Gävleborg: 
regiongavleborg.se/cykelvanligarbetsplats

https://www.regiongavleborg.se/cykelvanligarbetsplats
https://www.regiongavleborg.se/cykelvanligarbetsplats

