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Svar på motion från Tina Sandberg och Morgan Kjelldahl (SD) gällande
att upprätta vänthall i Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med bakgrund till de planerade
förbättringarna kring området och de förbättringar som redan skett med väntetider och den
upprättade busshållplatsen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har väckts i två motioner från Roslagens oberoende parti den första oktober 2017 respektive
Sverigedemokraterna den 11 november 2019. Förslaget har sedan väckts i samband med ett eförslag från den 23 februari 2018. I motionerna föreslås att kommunen borde avsätta resurser i
budgeten för att återuppbygga vänthallen vid Hallstavik busstation, samt eventuellt inkludera en
näringsverksamhet i lokalen. Även förslag finns på att installera en övervakningskamera. Förslaget
kommer inte i uppenbar konflikt med varken gällande styrdokument eller lag. På platsen för den
gamla brandstationen har även kommunen planer på att förbättra utemiljön. Det har också skett
förbättringar i väntetider mellan bussbyten och en busshållplats har upprättats vid entrén till folkets
hus.

Beslutsunderlag
Svar på motioner från Anders Fransson (ROOP) respektive Tina Sandberg (SD) och Morgan
Kjelldahl (SD) om återuppbyggande av vänthallen i Hallstavik
Bilaga 1 Motion Hallstavik Väntahall.docx(181682) (-1)_TMP(281036)
Bilaga 2 Motion från Tina Sandberg och Morgan Kjelldahl (SD) gällande att upprätta vänthall i
Hallstavik(5033).pdf(270059) (0)_TMP(281037)
Bilaga 3 Bussterminal Hallsta.pdf(195663) (-1)_TMP(281038)
Bilaga 4 tjut Svar på medborgarförslag gällande bussterminal i Hallstavik(281039)

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Planavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionärerna

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-04-01
Diarienummer: KS 2017-2029, KS 2019-2096

Kommunstyrelsekontoret
Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare
Titel:

Petter Andersson
Praktikant

E-post:

petter.andersson@norrtalje.se

Svar på motioner från Anders Fransson (ROOP)
respektive Tina Sandberg (SD) och Morgan
Kjelldahl (SD) om återuppbyggande av vänthallen
i Hallstavik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med bakgrund till de planerade
förbättringarna kring området och de förbättringar som redan skett med väntetider och den
upprättade busshållplatsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Ärendet har väckts i två motioner från Roslagens oberoende parti den första oktober 2017 respektive
Sverigedemokraterna den 11 november 2019. Förslaget har sedan väckts i samband med ett eförslag från den 23 februari 2018. I motionerna föreslås att kommunen borde avsätta resurser i
budgeten för att återuppbygga vänthallen vid Hallstavik busstation, samt eventuellt inkludera en
näringsverksamhet i lokalen. Även förslag finns på att installera en övervakningskamera. Förslaget
kommer inte i uppenbar konflikt med varken gällande styrdokument eller lag. På platsen för den
gamla brandstationen har även kommunen planer på att förbättra utemiljön. Det har också skett
förbättringar i väntetider mellan bussbyten och en busshållplats har upprättats vid entrén till folkets
hus.

Bakgrund
Ärendet uppkom till följd av en motion från Roslagens oberoende parti från den första oktober 2017,
samt en motion från Sverigedemokraterna daterad 11 november 2019. I motionerna föreslås att
kommunen borde avsätta resurser i budgeten för att återuppbygga vänthallen vid Hallstavik busstation,
samt eventuellt inkludera en näringsverksamhet i lokalen. I Sverigedemokraternas förslag anges det
även att näringsverksamhet ska inrättas, samt att en toalett och övervakningskamera ska inkluderas.
Frågan har även uppkommit i samband med ett e-förslag från den 23 februari 2018.
Koppling till gällande styrdokument
Förslagen kommer inte i konflikt – men förespråkas inte heller – på ett tydligt sätt med översiktsplanen
2040, då det uppges att kollektivtrafikens attraktivitet är viktig, samtidigt som detta syftar mer på
förekomsten av omstigningspunkter till de regionala, nationella och internationella trafiksystemen
(översiktsplan 2040, s.54–55). Gällande mål och budget för 2020-2022 så uppstår viss konflikt då
individers känsla av trygghet uppges vara ett viktigt uppdrag, samtidigt som återuppbyggnationen av
vänthallen kan leda till ökad otrygghet (se beskrivning av ärendet)(Mål&Budget 2020-2022, s.12).
Utöver detta leder inte förslaget till några större konflikter med varken mål och budget eller
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planeringsförutsättningar 2020-2022 såvida inte förslaget kan anses leda till att ”finansiella mål för god
ekonomisk hushållning” inte uppnås (Mål&Budget, s.26, 31; Planeringsförutsättningar, s.11).
Lagkrav
Förslaget är inte i uppenbar konflikt med plan- och bygglagen (2010:900)(plan- och bygglagen
(2010:900)). Rörande frågan om kameraövervakning så är detta tillåtet enligt
kamerabevakningslagen (Kamerabevakningslagen (2018:1200), 5§).
Samberedning
Frågan har först behandlats av Trygg i Norrtälje kommun och Mark och exploatering i samband med
behandling av det tidigare nämnda e-förslaget. Planavdelningen har även dem varit delaktiga i den
tidigare behandlingen av e-förslaget, och har även delgett ytterligare information om ärendet i samband
med att frågan väcktes av motionerna. Kontaktcenter har även delgett information om möjligheten att
vänta på bussen i kontaktcentret i Hallstavik.

Beskrivning av ärendet
Sedan kiosken och vänthallen brann ned 2007 har ett försök gjorts där resenärer har låtits vänta i
vänthallen till folkets hus. Detta försök avslutades dock till följd av att försöket upplevdes som otryggt,
där problemet låg i att lokalen var obevakad. För att en ny vänthall ska kunna ordnas behöver det alltså
samtidigt finnas uppsyn över lokalen om detta problem inte ska upprepas. En lösning är därför att låta
eventuellt näringsliv ha ansvar för uppsyn över lokalen, och kommunen har också gjort ett försök att
ordna ett nytt ärendeavtal för platsen där kiosken stod. Dock har inte några intresserade entreprenörer
framträtt.
Att placera en kamera i lokalen kan ha en viss avstötande effekt mot brottslighet, men otrygghet
uppstår dock ofta på grund av icke-brottsliga beteenden. Kameran har även främst effekt där den är
placerad, och har alltså inte någon direkt effekt på ytor som är i anslutning till platsen.
Vänthallen i folkets hus har även byggts om till ett kontaktcenter, som ibland lyfts fram som en plats där
bussresenärer kan vänta under öppettider (Trygghetbesiktning Norrtälje, Rimbo och Hallstavik 2018,
s.122, 175). Kontaktcentret är dock till för de som är där för att nyttja kommunens tjänster, och är alltså
inte ett alternativ till det tidigare försöket på folkets hus.
Det har även påbörjats ett nytt arbete på platsen för den tidigare vänthallen, där kommunen den 10
december 2019 utgick med att det ska ske en renovering av platsen där kiosken tidigare stod i syfte att
förbättra utemiljön (Norrtälje kommun). Det kommer där att placeras ut en pergola med sittplatser,
belysning och cykelparkeringar, och det kommer även att föras dit nya träd och planteringar (Norrtälje
kommun).
En förbättring som skett är även att väntetiden mellan byten till andra bussar har minimerats, vilket
minskar tiden för resenärer (Planavdelningen). Ett busstopp har även förlagts utanför entrén till folkets
hus så att resenärer inte ska behöva ta sig ned till busstorget.
Frågan påverkar i huvudsak de resenärer som reser med kollektivtrafik från Hallstavik.

Konsekvensanalys/riskanalys
Jämställdhetsanalys
Otryggheten skiljer sig sannolikt mellan olika grupper, och vidare efterforskning av hur förslaget
påverkar olika grupper bör göras om förslaget anses attraktivt.
POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

Sid 2 av 3

Sida 4 / 10

2020-03-12

Barnkonsekvensanalys
På liknande sätt som nämns ovan under ”jämställdhetsanalys” så bör en vidare undersökning av
konsekvenser för barn göras om förslaget fortfarande kan anses vara attraktivt.
Ekonomisk analys
Kostnader för återbyggnationen kommer att tillkomma, inklusive en löpande kostnad för att hålla
vänthallen städad och i gott skick. En djupare analys kan göras om förslaget anses attraktivt.
Tidplaner
Frågan om tidsplan kan väckas först efter eventuell ytterligare estimeringar av kostnader,
konstruktionstid och logistik är genomförda.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Motion från Anders Fransson (ROOP) om återuppbyggande av vänthallen i Hallstavik
Bilaga 2 - Motion från Tina Sandberg (SD) och Morgan Kjelldahl (SD) om återuppbyggande av
vänthallen i Hallstavik
Bilaga 3 E-Förslaget från den 23 februari 2018
Bilaga 4 Svaret på E-förslaget

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Planavdelningen
Motionärerna
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Motion till Kommunfullmäktige, Norrtälje kommun.
20171001
Roslagens OberOende Parti
Anders Fransson, gruppledare ROOP
Vänthallen Hallstaviks Busstation
Hur verkar kommunen för att kunna erbjuda en vänthall i Hallstavik?
Dåvarande vänthall brann ned 2007.
Kommunen löste det genom att låna lokaler i Folkets Hus,
vilket inte fungerade, på grund av ordningsproblem.
Förväntningarna i Hallstavik är stora på att återfå väntsalen snarast.
Bussar avgår dagligen med cirka 60 turer.
Vi förslår att medel i budget friställs, för att omgående bygga ny lokal, eventuellt med någon
näringsverksamhet i lokalen.

Anders Fransson, Gruppledare ROOP

Gunilla Lindgren, Ersättare ROOP

Hur vill du ha det?

?
Varför det?
Roslagens OberOende Parti
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Motion angående återuppbyggnaden av vänthallen i
Hallstavik
Bakgrund
Den 25 maj 2007 rapporterar media att terminalkiosken i Hallstavik har brunnit ner till
grunden. Så nu, drygt 12 år senare, efter att ha prövat en tillfällig lösning med vänthall i
Folkets Hus, vilket nu är ett avslutat kapitel, så anser vi i sverigedemokrater att det är dags att
fatta ett beslut om återuppbyggnad av en vänthall med kiosk, toalett och övervakningskamera
för trygghetens skull. Behovet är stort bland resenärer som väntar på bussen, gamla som
unga, att ha nånstans att värma sig och med tillgång till toalett. Det skulle även förbättra
reseinformationen och ge möjlighet att fylla på reskassa.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar
Att: Norrtälje kommun ska uppföra en ny vänthall i Hallstavik.
2019-11-08
För Sverigedemokraterna i Norrtälje
Tina Sandberg
Morgan Kjelldahl
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E-förslag i Norrtälje kommun
Ärendenummer
Inskickat

180223-EFORSLAG-JU81
2018-02-23 01:39

Lämna ett förslag
Rubrik som sammanfattar förslaget

Beskrivning

Namn
E-post

Terminal i Hallstavik
Bussterminalen brann ner i Hallstavik för ca 12år sen. Den var
populär och besöktes både av bussresenärer och folk som köpte i
kiosken/grillen. Dom övervakade vänthallen också.
Efter det har det varit problem hela tiden med att vänta ute eller en
vänthall utan tillsyn.
Dags att bygga en ny terminal!
Bo Erik ANdersson
blixtfoto@gmail.com
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och behandlas
enligt Personuppgiftslagen (1998:204)(PuL)

Information om förslaget
Röstningsperiod
Status
Antal röster

02/23/2018 00:00:00 - 05/23/2018 00:00:00
Inväntar ställningstagande
74
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
201Ange fullständigt
datum

Handläggare: Erik L’Estrade
Titel:
Infrastrukturplanerare
E-post:
erik.lestrade@norrtalje.se

Diarienummer
Ange dnr. Hoppa dig sedan vidare med
F11-tangenten till nästa fält som ska
fyllas i

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Svar på medborgarförslag gällande bussterminal i Hallstavik
Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden anser medborgarförslaget som besvarat
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Norrtälje kommun har mottagit ett medborgarförslag om att en bussterminal behövs i
Hallstavik. Sedan kiosken brann ned har resenärer fått vänta i en vänthall i Folkets hus,
vilken upplevdes som otrygg. Kommunen har sommaren 2017 öppnat ett kontaktcenter i
lokalen där resenärer kan vänta.
Bakgrund

Norrtälje kommun har mottagit ett medborgarförslag om att en bussterminal behövs i
Hallstavik. Tidigare kunde resenärer vänta i kiosken där det fanns en vänthall. Kiosken
brann ned för 12 år sedan och sedan dess har resenärer fått vänta utomhus eller i en
vänthall i Folkets hus. Förslaget stöds av 74 personer.
Samberedning

Ej tillämpbar
Beskrivning av ärendet

Sedan kiosken brann ned har en vänthall ordnats i Folkets hus och ett busstop har förlagts
utanför entrén till vänthallen för att resenärer inte ska behöva ta sig ned till busstorget.
Samtidigt har passningar mellan bussarna minimerats för att resenärer inte ska behöva bli
stående i väntan på bussbyte.
Vänthallen upplevdes som otrygg. Problemet är att lokalen var obevakad. För att en ny
vänthall ska kunna ordnas behöver det samtidigt finnas uppsyn över lokalen. Kommunen
har försökt ordna med nytt ärendeavtal för platsen där kiosken stod men inte lyckats hitta
en intresserad entreprenör. Sommaren 2017 öppnade kommunen ett kontaktcenter i
vänthallen i Folkets hus. Under öppettider är resenärer välkomna att vänta där.
Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpbar
Lagkrav
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

Box 802, 761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

0176-710 00

0176-711 04

kontaktcenter@norrtalje.se

norrtalje.se

KONTAKTCENTER
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
201xx-xx-xx

Diarienummer
ÅÅÅÅ-MM-DD

Ej tillämpbar
Ekonomiska konsekvenser

Ej tillämpbar
Konsekvensanalys/riskanalys

Ej tillämpbar
Tidplaner

Ej tillämpbar

Tobias Arvidsson
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Eva Ellenfors
Avdelningschef
Planavdelningen

Bilagor
Beslut skickas till

Infrastrukturplanerare, Planchef, Samhällsbyggnadsdirektör
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