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§ 80 Dnr 2020-00046  

Förnyat ställningstagande om vikten av ny sträckning av väg 23/34 i Kisa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Trafikverket och Region Östergötland 
att i den regionala planeringen prioritera en ny sträckning av väg 23/34 utanför 
Kisa samhälle.  

Sammanfattning 

Sedan 1960-talet har det pågått diskussioner om en förbifart utanför Kisa. I nu 
gällande länstransportplanen (LTP) finns inte en förbifart med under planperioden. 

Kommunfullmäktige i Kinda kommun har i översiktsplan (antagen av 
kommunfullmäktige 2004-11-29) samt i fördjupad översiktsplan för Kisa (antagen 
av kommunfullmäktige 2015-04-27) betonat vikten av att bygga en förbifart för 
riksväg 23/34 förbi Kisa tätort. 

Av trafiksäkerhets- och miljöskäl har kommunen under många år arbetat för att en 
förbifart förbi Kisa skall byggas. Den viktigaste frågan för Kisas framtid är att tung 
genomfartstrafik genom samhället minskas. Under lång tid har det förts en 
diskussion om att bygga en förbifart för att få bort den tunga trafiken genom 
orten. Förbifarten har hittills inte fått tillräcklig prioritet i länets ekonomiska 
planer, det har lett till en osäkerhet kring utvecklingen av Kisas centrum och 
Storgatan.  

Syftet med det nu aktuella ställningstagandet är att åter belysa vikten av att 
prioritera förbifarten i nationella och regionala planer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-25 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Förnyat ställningstagande om vikten av ny sträckning av väg 23/34 i Kisa 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Trafikverket och Region Östergötland 
att i den regionala planeringen prioritera en ny sträckning av väg 23/34 utanför 
Kisa samhälle.   

Ärendebeskrivning 

Sedan 1960-talet har det pågått diskussioner om en förbifart utanför Kisa. I nu 
gällande länstransportplanen (LTP) finns inte en förbifart med under planperioden. 

Kommunfullmäktige i Kinda kommun har i översiktsplan (antagen av 
kommunfullmäktige 2004-11-29) samt i fördjupad översiktsplan för Kisa (antagen 
av kommunfullmäktige 2015-04-27) betonat vikten av att bygga en förbifart för 
riksväg 23/34 förbi Kisa tätort. 

Av trafiksäkerhets- och miljöskäl har kommunen under många år arbetat för att en 
förbifart förbi Kisa skall byggas. Den viktigaste frågan för Kisas framtid är att tung 
genomfartstrafik genom samhället minskas. Under lång tid har det förts en 
diskussion om att bygga en förbifart för att få bort den tunga trafiken genom 
orten. Förbifarten har hittills inte fått tillräcklig prioritet i länets ekonomiska 
planer, det har lett till en osäkerhet kring utvecklingen av Kisas centrum och 
Storgatan.  

Syftet med det nu aktuella ställningstagandet är att åter belysa vikten av att 
prioritera förbifarten i nationella och regionala planer.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-25  

 

 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Region Östergötland 
Trafikverket 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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