
Checklista för 
Cykelsmart arbetsplats

Cykelsmart arbetsplats är en utmärkelse som Eskilstuna kommun ger arbetsplatser som gör det lätt att cykelpendla och att använda 
cykeln i tjänsten.  Det finns tre nivåer – en, två eller tre stjärnor. För att uppnå en viss nivå måste man klara minst 4 av kriterierna på 
den aktuella nivån samt minst 4 av kriterierna på de tidigare nivåerna.  För de arbetsplatser som delar samma  
fastighet så uppmuntrar vi att samverka för att göra det lättare att uppnå vissa av kriterierna gemensamt. 

Checklistan fylls i av deltagande arbetsplatser genom att sätta ett kryss i rutan  
vid de kriterier som uppnåtts. Fyll i blanketten på skärmen och skicka in den  
genom att klicka på knappen ”Skicka”  längst ner på sidan.

Via vanlig post skickas checklistan till: Olov Åslund, Eskilstuna kommun,  
Stadsbyggnadsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna.

Skicka in checklistan senast den 24 augusti 2014 .

Arbetsplatsens namn

Kontaktperson, namn

Kontaktperson, e-postadress eller telefon

1:1 Det finns en cykelparkering för anställda 
med möjlighet att låsa fast cykeln i närheten 
av arbetsplatsen. 

2:1 Det finns en cykelparkering för anställda 
med tak och möjlighet att låsa fast cykeln. 
Alternativt finns ett låsbart rum där cyklar 
kan parkeras. Antalet platser motsvarar 
behovet.

3:1 Det finns en kompressordriven 
pump som är tillgänglig dygnet runt där 
anställda kan fylla luft, exempelvis vid 
parkeringen.

1:2 Det finns dusch som kan användas av 
cykelpendlare på arbetsplatsen. 

 

2:2 Det finns utrymme för ombyte och 
förvaring av kläder. 

 

3:2 Vi har minst en elcykel för tjänsteresor.

1:3 Vi tillhandahåller cyklar som kan användas 
till tjänsteresor. Vi säkerställer att cyklarna hålls 
i gott skick. 

 

2:3 Vi erbjuder en årlig aktivitet som syftar till 
att uppmuntra cykling. Exempel på aktiviteter 
kan vara deltagande i cykelutmaningen, 
cykelturer, kampanjer typ ”månadens 
cyklist”, utdelning av cykeltillbehör, arrangera 
cykeldagar, seminarier om cykling/säkerhet/
hälsa, dag med cykelservice på arbetsplatsen 
etc.

3:3 Vi mäter regelbundet hur många anställda 
som cyklar till arbetet och/eller i tjänsten.

1:4 Vi erbjuder cykelhjälmar som kan 
användas vid tjänsteresor.  

 

2:4 Vi har en policy som styr mot tjänsteresor 
med cykel.

 

3:4 Vi erbjuder årligen ett cykelbidrag, till ett 
värde av minst 500 kr, för service och tillbehör 
avseende anställdas privata cyklar.

1:5 Det finns en cykelpump, exempelvis 
i receptionen eller hos cykelansvarig/
cykelinspiratör. 

 

2:5 Personer i ledande ställning på 
arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten. 

 

3:5 Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- 
eller leasingcykel. 

 

1:6 Det finns en utsedd cykelansvarig/
cykelinspiratör eller motsvarande på 
arbetsplatsen som inom ramen för sin 
arbetstid exempelvis ansvarar för frågor om 
cykelinköp, service, utrustning, policyfrågor, 
information till anställda, evenemang och 
uppmuntran etc. 

 

2:6 Cykelrelaterad information finns på 
intranät, i personaltidning etc. Informationen 
kan exempelvis handla om cykelkarta, det 
interna cykelarbetet, företagets policy, 
personalerbjudanden och evenemang, 
cykelutmaningen, föredrag m m.

 

3:6 Övrig åtgärd som inte finns beskriven 
bland dessa kriterier. Skicka in en kort 
beskrivning av åtgärden. Eskilstuna kommun 
förbehåller sig rätten att avgöra om åtgärden 
motsvarar nivå 3. 

 
 

Läs mer om cykelsmart arbetsplats på eskilstuna.se/mobilitet

http://www.eskilstuna.se/sv/Trafik-och-infrastruktur/Buss-flyg-och-tag/Mobilitetsgruppen1/Hallbart-resande-for-foretag/Cykelsmart-arbetsplats/
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