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§ 3 Marieberg, gångväg från
Gjörwellsgatan mot trappan upp mot
Fyrverkarbacken 34
svar på medborgarförslag
Stadsdelsnämndens beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden uppdra till förvaltningen att
återrapportera till nämnden om åtgärden genomförs under
2020 eller ej.
3.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Medborgarförslagen spelar en viktig demokratisk funktion
i stadsdelen. Det är medborgarnas möjlighet att själva
lyfta frågor de vill förändra eller få svar på. I tider där
förtroendet för politiken och det allmänna sjunker är det
extra viktigt att förstå vilka beslut som fattas av politiker.
I svaret till medborgarförslaget gällande en gångväg från
Gjörwellsgatan mot Fyrverkarbacken är det något oklart
om förslaget kommer att bli verklighet eller inte, det ser ut
att bero på hur de ekonomiska förutsättningarna och
prioriteringarna är för nästa års verksamhet. Vi menar att
det bör vara tydligare huruvida ett medborgarförslag
kommer att uppfyllas eller ej. I de fall det är otydligt bör
det istället kompletteras med mer information så att
medborgarnas viktiga förslag inte faller mellan stolarna.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2019, dnr 2019/8.
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Det finns anledning att se över möjligheten att förbättra
gångvägen. Eftersom det växer många stora träd i närheten är
det dock svårt att schakta och bygga upp en gångväg på ett sätt
som helt skulle eliminera risken för stående vatten och lera.
Det är sådan höjdskillnad att några trappvägssteg måste ta upp
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höjderna. Det finns asfalterad gångväg som snöröjs till
Gjörwellsgatan.
Förslag till beslut
Arvid Vikman m.fl. (S), Marie-Louise Siverstrand m.fl. (V),

Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom m.fl. (M), Elisabet
Wallgren (MP), Marcus Wangel (C) och Max Almflod (SD)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt
förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna. Maurice Forslund (KD) instämde i
förslaget i form av ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt det
gemensamma förslaget från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet,
Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
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