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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 103

Motion Förbättrad cykelparkering vid Västmanlands sjukhus
LTV 130994

Birgitta Andersson, Barbro Larsson , Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, alla
(C), föreslår i en motion inkommen 2013-10-24 att Landstinget Västmanland ser över
nuvarande cykelparkeringssituation vid huvudentrén till Västmanlands sjukhus
Västerås för att skyndsamt förbättra dagens situation, samt ser över behovet av
stöldsäkra cykelparkeringar, utrustade med väderskydd och belysning, vid
Landstinget Västmanlands olika verksamheter.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2013-11-20 § 130 b.
Landstingsstyrelsens yttrande
Goda möjligheter till cykelparkeringar är alltid en del i planeringen av markområden
kring landstingets fastigheter. I samband med ombyggnationer är markutformningen,
med bland annat cykelparkeringar, en integrerad delprocess. Som ett exempel kan
marken kring Landstingshuset nämnas. Där iordningställs cykelparkeringar både med
och utan tak. Cykelparkeringar för personal och besökare finns också utspridda på
hela sjukhusområdet.
Nya cykelparkeringar för personal på Västerås sjukhus har blivit iordningställda på
innergården. Av de 188 platserna är 68 är belägna under tak. För att komma ut och in
på borggården krävs kort och kod för att parkeringen ska vara så säker som möjligt.
Cykelparkeringen är strategiskt belägen för att vara nära de största
koncentrationerna av omklädningsrum. Tanken är att personalen ska använda dessa
cykelparkeringar så att besökare kan parkera sina cyklar utanför ingång 2.
I samband med den kommande ombyggnationen av huvudentrén kommer marken
på framsidan av sjukhuset att ses över. Då tas också hänsyn till de markytor som
frigörs efter rivning av hus 81 och 82.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Lars Flodin (MP), Birgitta Andersson (C), Stig Henriksson (V), Barbro Larsson (C), Åsa
Coenraads (M) och Kenneth Östberg (S).
I ärendet yrkar
dels Lars Flodin med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag,
dels Birgitta Andersson bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

Reservation
Till förmån för Birgitta Anderssons yrkande reserverar sig
Dagny Tellner, Helena Hagberg, Torsten Källberg, Anita Lilja-Stenholm, Ida Lindh och
Göran Nilsson, samtliga (FP),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Anna Karin Johansson, Barbro Larsson, samtliga
(C),
Tommy Engström, Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén, samtliga
(KD).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

