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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40.

Beslutande Anders Tell (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M)
Anders Svensson (S) Lena Holst (C)

     
Tjänstgörande 
ersättare

Daniél Tejera (L) istället för 
Pierre Månsson (L)

Carl-Henrik Nilsson (SD) 
istället för Niclas Nilsson (SD)      

               
               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Marie Färm, kanslichef Anders Magnusson, 

utvecklingsledare
Hanna Nicander, 
nämndsekreterare
               

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2017-12-18

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Hanna Nicander

277-285

Ordförande ...............................................................................................................................
Anders Tell

Justerare ...............................................................................................................................

Peter Johansson       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 277-285

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Datum då
anslaget sätts upp

2017-12-19 Datum då 
anslaget tas ned

2018-01-10

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, 10:00-10:40. 

 
Beslutande Anders Tell (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) 

 Anders Svensson (S) Lena Holst (C)  

         
Tjänstgörande 
ersättare 

Daniél Tejera (L) istället för 
Pierre Månsson (L) 

Carl-Henrik Nilsson (SD) 
istället för Niclas Nilsson (SD)       

                   
                   
                   
    

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör Marie Färm, kanslichef Anders Magnusson, 

utvecklingsledare 

 Hanna Nicander, 
nämndsekreterare   

    
    
    

 Utses att justera Peter Johansson         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2017-12-06 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 286 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    
 Anders Tell   

 
Justerare  ............................................................................................................................    
 Peter Johansson         

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 286 

Sammanträdesdatum 2017-12-06 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2017-12-07 Datum då  
anslaget tas ned 

2017-12-29 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

Underskrift  ...........................................................................................................  

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare: Hanna Nicander
Tfn: 044-132226
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se

Tid och plats onsdagen den 6 december 2017 kl. 10:00
Rådhus Skåne

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Informationer

10:00-10:10 Kommundirektören

2017/4

4 Kristianstads kommun diplomerade som Fairtrade City 
2017-2020

2017/690

5 Etablering av paviljonger Helgedalskolan 2017/1220

6 Etablering av paviljonger för förskola vid Näsbyvillan 2017/1227

7 Försäljning av del av Romelia 1:3 2016/678

8 Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt 
norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö BN 09-0029

2010/32

9 Medborgarförslag - Använd klimatpolitikens finansiering 
till skola, vård, omsorg, vägar och infrastruktur

2017/218

10 Motion - Inför tvålärarsystem successivt i kommunens 
fokusskolor

2017/661

11 Motion - Landskronamodellen 2015/1178

12 Samrådsremiss för anläggning/ombyggnad av E22 vid 
Kristianstad, nya broar över Helge å, i Kristianstads 
kommun

2017/1210

Anders Tell
Ordförande
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KSAU § 277

Informationer
Änr KS 2017/4

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.
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KSAU § 278

Kristianstads kommun diplomerade som Fairtrade 
City 2017-2020
Änr KS 2017/690

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Kristianstads kommun ska under perioden 2017-2020 fortsätta arbeta 

för att vara diplomerade som Fairtrade City och arbetet ska även 
fortsättningsvis drivas och administreras av Miljö- och hälsoskydds
nämnden och Agenda 21.

 För arbetet görs en ramförstärkning till Miljö- och hälsoskydds-
nämnden från och med 2017. Finansiering sker från anslaget för senare 
fördelning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2013-02-20 beslut om att Agenda 21: lednings-
grupp fick uppdraget att leda arbetet med att Fairtrade City samt utgöra 
styrgrupp. Det arbete som bedrivits under åren 2014-2016 har resulterat i 
att Kristianstads kommun diplomerades som Fairtrade City under 2015 
och att kommunen därefter har blivit omdiplomerad såväl 2016 som 2017. 
Diplomeringarna visar på att Fairtrade Sveriges kriterier har uppfyllts 
under samtliga dessa år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår nu att 
Kommunstyrelsen beslutar att Kristianstads kommun under perioden 
2017-2020 fortsätter arbeta för att vara diplomerade som Fairtrade City 
och att det arbetet drivs och administreras av nämnden och Agenda 21 
samt att 50 tkr tillförs för ändamålet.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen beslutar att Kristianstads kommun under perioden 

2017-2020 fortsätter arbeta för att vara diplomerade som Fairtrade 
City. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet även fortsättningsvis drivs 
och administreras från Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Agenda 21.

 För arbetet görs en ramförstärkning till Miljö- och hälsoskydds-
nämnden från och med 2017. Finansiering sker från anslaget för senare 
fördelning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-23.
Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-06-15 § 44.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-14.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 279

Etablering av paviljonger Helgedalskolan
Änr KS 2017/1220

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

hyreskostnad av paviljonger på Helgedalskolan. Finansiering sker 
genom post för fastighetsförändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Helgedalskolan har brist på skollokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har beställt tillfälliga paviljonger för administrativ personal på grund av 
utrymmesbristen på skolan och de nuvarande administrativa lokalerna 
kommer att användas för skolans del.

Helgedalskolan står inför en större tillbyggnad och paviljongerna nyttjas 
fram till färdigställandet.

Etableringskostnaden uppgår till ca 650 tkr och den årliga hyreskostnaden 
till ca 299 tkr. Paviljongerna beräknas vara på plats före årsskiftet.

Barn- och utbildningsnämnden söker budgetkompensation för hyres-
kostnaden. Finansiering sker genom post för fastighetsförändringar.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

hyreskostnad av paviljonger på Helgedalskolan. Finansiering sker 
genom post för fastighetsförändringar.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-21.
Barn- och utbildningsförvaltningens protokoll delegationsbeslut 
2017-10-26 § 18.
PM C4 Teknik 2017-10-23 inklusive ritning.
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KSAU § 280

Etablering av paviljonger för förskola vid Näsbyvillan
Änr KS 2017/1227

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

hyreskostnad av paviljonger vid Näsbyvillan. Finansiering sker genom 
post för fastighetsförändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Tvedegårds förskola på Näsby finns med i investeringsplanen med rivning 
och nybyggnad. Förskolan är evakuerad i paviljonger.

Den ersattes med två avdelningar mindre än den hade eftersom prognosen 
inte visade på det behovet. Nu har antalet barn ökat och behovet finns.

Förslaget är att etablera paviljonger för två avdelningar med plats för cirka 
35 barn vid Näsbyvillan. Arbete pågår samtidigt med förslaget till en ny 
permanent Tvedegårds förskola.

Etableringskostnaden för paviljongerna är beräknat till cirka 1 200 tkr och 
den årliga hyreskostnaden till cirkaa 935 tkr. Paviljongerna beräknas vara 
på plats före årsskiftet. Barn- och utbildningsnämnden söker budget-
kompensation för hyreskostnaden. Finansiering sker genom post för 
fastighetsförändringar.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

hyreskostnad av paviljonger vid Näsbyvillan. Finansiering sker genom 
post för fastighetsförändringar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-24.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-07 § 104.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-03.
PM C4 Teknik 2017-09-25.
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KSAU § 281

Försäljning av del av Romelia 1:3
Änr KS 2016/678

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering, med den 

innebörden att kommunen säljer knappt 6 hektar av fastigheten 
Romelia 1:3 till ett pris om cirka 140 000 kronor per hektar, eller totalt 
cirka 800 000 kronor. Den slutgiltiga ersättningen kommer dock att 
bestämmas vid lantmäteriförrättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun äger fastigheten Romelia 1:3. Fastigheten ligger i 
anslutning till Lerjevallens friluftsområde och består mestadels av skog-
bevuxen mark. Inom ett mindre område om cirka 5 hektar finns dock ett 
öppet område bestående av ängsmark och en f.d. äppelodling. Den marken 
arrenderas idag av ägarna till grannfastigheten Romelia 1:5. Arrende-
avgiften för år 2016 uppgick till 5 102 kronor exkl. moms. Arrendatorerna 
har framfört önskemål om att köpa loss arrendeområdet. Kommun-
ledningskontoret ställer sig positiva till förslaget och har förhandlat med 
arrendatorn om villkoren för förvärvet.

För att säkerställa kommunens skogstransporter säljs inte infartsvägen och 
över det försålda området tryggas kommunens rätt med servitut. 
Friluftsområdets motionsslingor passerar inte genom det försålda området. 
Det försålda området blir något större än arrendeområdet då det omfattar 
omkringliggande stenmurar och även ett vattenområde.
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Priset är 14 kronor per kvadratmeter med ett mindre avdrag för 
vägservitutet. Det slutgiltiga priset kommer att avgöras vid en lantmäteri
förrättning och förväntas uppgå till cirka 800 000 kronor. Samtliga 
förrättningskostnader betalas av köparen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering, med den 

innebörden att kommunen säljer knappt 6 hektar av fastigheten 
Romelia 1:3 till ett pris om cirka 140 000 kronor per hektar, eller totalt 
cirka 800 000 kronor. Den slutgiltiga ersättningen kommer dock att 
bestämmas vid lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20.
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad av motparten.
Översiktskarta.
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KSAU § 282

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen 
samt norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö 
BN 09-0029
Änr KS 2010/32

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av 
Furubodaområdet i Yngsjö.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
I nu aktuellt planförslag som endast avser ändring/tillägg till gällande 
detaljplans bestämmelser sker inte någon ändring av markanvändning 
eller gränser. Gällande plans markanvändning för bostäder bibehålls 
oförändrad. För att möjliggöra genomförandet av "Program för kustens 
utveckling - från Åhus till Juleboda", föreslås att vissa planbestämmelser 
ersätts, kompletteras eller helt tas bort. Ändringarna gäller exploatering av 
tomtplats, byggnads placering, byggnads utformning, byggnadsteknik, 
skärmning och administrativa bestämmelser om ändrad lovplikt.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av 
Furubodaområdet i Yngsjö.
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Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2017-10-31 § 189.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-05.
Plankarta 2017-10-18.
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning 2017-10-18.
Tillägg till planbestämmelser 2017-10-18.
Granskningsutlåtande 2017-10-18.
Särskilt utlåtande 2017-11-24.
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KSAU § 283

Medborgarförslag - Använd klimatpolitikens 
finansiering till skola, vård, omsorg, vägar och 
infrastruktur
Änr KS 2017/218

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Åhus, förslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 

använda klimatpolitikens finansiering till skola, vård, omsorg, vägar och 
infrastruktur istället.

Medborgarförslaget tar sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av den 
vetenskapliga grunden för den internationella klimatpolitiken och de 
internationella avtalen på området samt att kostnaderna för ”klimat-
politiken” är onödiga och innebär felprioriteringar. 

Förslaget tar i huvudsak upp internationell och nationell klimatpolitik. I 
den mån kommunens lokala arbete kan hänföras till klimatpolitik så 
förhåller det sig i huvudsak till de internationella och nationella mål som 
finns antagna. Kristianstads kommun gör ingen egen värdering av det som 
FN:s klimatpanel har kommit fram till och som ligger till grund för 
nuvarande internationella överenskommelser.
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Kommunen är sedan länge en föregångare i klimatarbetet i Sverige och är 
en av numera många kommuner med ambitionen att bli fossilfri i den egna 
verksamheten. Åtgärder som syftar till att nå fossilfrihet prövas givetvis 
ekonomiskt. Historiskt har omställningen till förnybar energi varit 
ekonomiskt fördelaktig (exempelvis avvecklingen av oljeuppvärmningen) 
och nu är tiden mogen för ett ekonomiskt genombrott för solelproduktion 
tack vare att kostnaden för att installera solceller sjunkit kraftigt. 
Motsvarande förväntas gälla för eldrift i transportsektorn framöver.

Det lokala klimat- och energiarbete som bedrivs innefattar bland annat att 
informera om samt söka statliga bidrag till klimatinvesteringar vilket i 
förlängningen kan innebära bättre ekonomi för kommunen och 
medborgarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-05.
Yttrande över förslag till beslut 2017-11-13.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-11-06.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 87.
Medborgarförslag 2017-02-28.
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KSAU § 284

Motion - Inför tvålärarsystem successivt i 
kommunens fokusskolor
Änr KS 2017/661

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2017-11-07 § 106.

Reservationer

Peter Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Peter Johansson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Peter Johanssons (M) förslag till beslut mot Barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag till 
beslut.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) föreslår i motion att ge Barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa tvålärarsystem successivt i 
kommunens fokusskolor enligt motionens intentioner.
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Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjlighet till ett sådant 
införande och har funnit att det redan startats upp en process för att 
successivt införa tvålärarsystem på de nuvarande fokusskolorna. 
Förändringen i organisationen på de tre aktuella skolorna förväntas ge 
positiva effekter för såväl elever som medarbetare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att införandet av ett 
tvålärarsystem på alla framtida fokusskolor, kan vara en bra åtgärd, men 
anser samtidigt att respektive fokusskolas handlingsplan ska anpassas just 
utifrån varje skolas unika kartläggning, prioritering och förutsättning, 
inklusive ekonomi.

Framöver finns ingen garanti för att vare sig nuvarande eller kommande 
fokusskolor kan utöka antalet tjänster med hjälp av statsbidrag. Av denna 
anledning kan det vara vanskligt att besluta att alla fokusskolor succesivt 
ska införa ett tvålärarsystem, såvida inte extra kommunala medel tillförs.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2017-11-07 § 106.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-07 § 106.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-31.
Barnkonsekvensanalys 2017-10-05.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 177.
Motion 2017-05-14.
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KSAU § 285

Motion - Landskronamodellen
Änr KS 2015/1178

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20.

Reservationer

Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Carl-Henrik Nilssons (SD)förslag till beslut mot 
kommunledningskontorets förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag 
till beslut.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) föreslår i en motion 2015-11-25 att via ägardirektivet 
till AB Kristianstadsbyggen (ABK), ge bolaget i uppdrag att ta fram en 
hyrespolicy för egen del som kräver att personer som vill flytta till 
Kristianstads kommun och vill hyra lägenhet av ABK, ska kunna styrka sin 
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inkomst och att försörjningsstöd ej ska räknas som inkomst för 
nyinflyttade.

Vidare föreslås i motionen att försörjningsstöd endast ska kunna räknas 
som inkomst för personer som vill flytta till kommunen om de sedan 
tidigare har en stark anknytning till kommunen. Studenter och andra 
liknande grupper ska undantas från inkomstkravet.

I motionen föreslås också att privata hyresvärdar i kommunen ska 
uppmanas att tillämpa samma hyrespolicy gällande inkomstkrav på 
nyinflyttade till kommunen.

ABK:s styrelse antog en uthyrningspolicy 2013-08-29. Av policyn framgår 
följande grundkrav på hyresgästen för att hyra bostad hos ABK.

- Är myndig.

- Uppfyller ABK:s inkomstkrav.

- Uppfyller ABK:s krav för betalningsanmärkningar och skulder.

- Inte misskött sin relation med ABK.

- Bostaden som förhyrs ska vara den huvudsakliga bostaden, vilket 
innebär att man måste bo och vara folkbokförd på adressen.

ABK:s inkomstkrav innebär att någon av de inkomster som anges nedan 
erhålls.

- Taxerad bruttoinkomst överstigande 100 000 kronor per år.

- Taxerad bruttoinkomst som ej uppgår till 100 000 kronor per år. 
①

- Pension eller äldreförsörjningsstöd.

- Försörjningsstöd styrkt av Kristianstads kommun. ①

- Etableringsersättning. ①

- Aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd. ②
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- Antagningsbesked eller beviljat studiemedel från CSN (Central stu-
diestödsnämnden). ②

- Sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning eller graviditets-
penning. ②

① Säkerhet krävs.
② Säkerhet kan krävas beroende på ersättningens storlek.

Säkerhet är i regel borgensman och/eller deposition. Vid etablerings-
ersättning – förskottshyra.

Kristianstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning, Kommun-
fullmäktiges beslut 2016-09-20 § 166, har inarbetats i de reviderade 
ägardirektiv till ABK som fastställdes av Kommunfullmäktige 2017-09-20, 
§ 202. Av det reviderade direktivet framgår bland annat att bolaget ska 
skapa förutsättningar och göra insatser som hindrar att grupper stängs ute 
från bostadsmarknaden. Vidare ska bolaget ta ansvar för en rimlig del av 
kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper och aktivt 
arbeta för att kommunen ska kunna leva upp till kraven i bosättningslagen 
(2016:38).

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20.
Remiss 2016-02-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-19 § 21.
Motion 2015-11-25.
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KSAU § 286

Samrådsremiss för anläggning/ombyggnad av E22 
vid Kristianstad, nya broar över Helge å, i 
Kristianstads kommun
Änr KS 2017/1210

Beslut
 Översända remissvar till Trafikverket, i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2017-11-30.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Väg E22 passerar vid Kristianstad över Helge å på två broar. När en inspek-
tion gjordes av broarna visade det sig att de har skador som är så pass 
allvarliga att trafik inte längre får köra nära broarnas kanter. Skadorna 
riskerar dessutom att förvärras om ingenting görs. 

Projektet omfattar nybyggnad av två nya broar över Helge å, höjning av 
befintlig vägprofil, nybyggnad av en gång- och cykelport och anpassning av 
den anslutande gång- och cykelvägen.

Kristianstads kommun ställer sig positiv till samrådsremissen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Översända remissvar till Trafikverket, i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2017-11-30.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-30.
Samrådsremiss för anläggning/ombyggnad av E22 vid Kristianstad, nya 
broar över Helge å, i Kristianstads kommun 2017-11-17.
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