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§ 157 Dnr 2022/01017  

Motion: Inrättande av Regional Vårdcentral med "Nära-
kut" och Barnpsykiatrisk mottagning (BUP) i Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning  
En motion har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen med följande 
förslag:  

* Kommunen tar upp en politisk diskussion med regionen om inrättandet av 
en regional vårdcentral med ”Närakut” och Barnpsykiatrisk mottagning 
(BUP) i Bålsta.  

* Kommunen tillsammans utreder en lämplig plats/ lokal för detta, t.ex. tidi-
gare simhallen, Pomona etc. För att underlätta regionens etablering av dessa 
verksamheter.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning i följande förslag är:  

- En politisk diskussion kan hållas i nämnda frågor, med driv och inklude-
rande från politikers sida.  

Utredning av mark eller lokal kan genomföras när beslut om etablering av 
följande verksamheter ska ske i Bålsta.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.   

Christian Nordberg (M) och Stefan Reinerdahl (SD) yrkar att motionen ska 
anses besvarad.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anse frågan besvarad och 
finner att så är fallet. 

Votering begärs.   

Med 20 ja-röster och 21 nej-röster finner ordföranden att Kommunfullmäk-
tige har beslutat att motionen ska anses besvarad.       
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Omröstningsresultat 
Ja-röst för att bifalla motionen, nej-röst för att anse att motionen är besva-
rad.  

Ja-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Anna Söder Rytterholm (MP), Ag-
neta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt 
(S), Carolina Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inget Wallin (S), 
Christer Persson (S), Eva Staake (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), 
Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Susanna 
Kraftelid (HD), Rasmus Kraftelid (HD), Frida Herman (HD), Robin Jande 
(V).  

Nej-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Stefan Häggmark (M), Björn 
Erling (M), Roger von Walden (M), Christian Nordberg (M), Nils-Åke Mår-
heden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Ulf Winberg (M), Björn Hedö (M), 
Fred Rydberg (KD), Tony Klaesson (KD), Tommy Lövgren (SD), Michael 
Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD), Paul 
Ohvanainen (SD), Stefan Reinerdahl (SD), Daniel Rumack (SD), Alexander 
Slussnäs (SD).       
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