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Gunder Berg
Justerat den 5 december 2004

Justerat den 5 december 2004

Kent Ögren, ordförande

Maria Salmgren, justerare

Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den
5 december 2004. Överklagandetiden utgår den 26 december 2004.

Gunder Berg
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§ 228

Val av protokolljusterare
Maria Salmgren (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 229

Slutlig föredragningslista
Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 230

Närvarorätt
Dagens beslutsärende (§ 231) ska behandlas inom stängda dörrar.

§ 231

Avtal om textilservice
Dnr 1522-04

Ärendebeskrivning
Vid föregående styrelsesammanträde redovisades att Bodens kommun är beredd att ingå överenskommelse om att utföra textilservice åt Norrbottens läns
landsting. Mot den bakgrunden uppdrog styrelsen åt ordföranden att föra förhandlingar och att teckna avtal med Bodens kommun.
Läget i förhandlingarna redovisas vid sammanträdet.

Förslag till beslut
1 Avtalet med Bodens kommun, som inte får överlåtas på annan part, ska
vara undertecknat av båda parter senast måndagen den 6 december 2004.
2 Om avtalet inte undertecknas av kommunen inom denna tid, upptas förhandlingar med Oulun Keskuspesula OY om textilservice.
3 Oavsett avtalspart uppdras åt landstingsstyrelsens ordförande att besluta
om och underteckna avtal om textilservice.
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-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns):
 Första och tredje punkterna i beslutsförslaget bifalls.
 Den andra beslutspunkten ändras till: "Om avtalet inte undertecknas av
kommunen inom denna tid, upptas förhandlingar med samtliga tidigare anbudsgivare".
Yrkande 3

Jens Sundström (fp):
 Samtliga punkter i beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition om bifall till respektive avslag på punkterna 1 och 3 i beslutsförslaget, och finner att de bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition om bifall till, avslag på respektive
ändring enligt Kenneth Backgårds yrkande av punkt 2 i beslutsförslaget och
finner att punkten bifalls.
-----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av Kenneth Backgård (ns), Margareta Henricsson (ns), Doris Messner (ns)
och Ann-Christin Åström (ns) till förmån för andra punkten i yrkande 2.
Reservation 2

Av Jens Sundström (ns) till förmån för yrkande 3.
Ajourneringar

Sammanträdet är ajournerat för överläggningar kl 18.55–19.30 respektive
kl 19.45–20.15.
Efter den första ajourneringen träder Kenneth Backgård (ns) i tjänst istället
för ersättaren Göran Hedberg (ns).

4

