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Sammanträdets datum och plats:  Torsdagen den 29 januari 2015 på Bergendals konferensanläggning 

  

Ordförande: Douglas Lithborn 

Justering:  Mathias Bohman 

Föredragningslista 

1. Godkännande av dagordning 

2. Val av justerare Mathias Bohman 

Beslutsärenden 

3. Beslut om Brandkåren Attundas förfrågningsunderlag för upphandling av larm och ledning 

3.1. Tjänsteskrivelse om Brandkåren Attundas förfrågningsunderlag för upphandling av larm och led-

ning Dnr 2014-53 

3.2. Brandkåren Attundas förfrågningsunderlag larm och ledning Dnr 2014-53 

Beslutas enligt förslag. 

4. Intern kontrollplan 2015 

4.1. Tjänsteskrivelse intern kontrollplan Dnr 2015-08 

4.2. Intern kontrollplan Dnr 2015-08 

4.3. Reglemente Internkontroll 

5. Delegationsärenden och samverkansprotokoll 

5.1. Protokoll från facklig samverkan, finns att ta del av vid mötet 

5.2. Delegationsbeslut av rutinkaraktär, finns att ta del av vid mötet 

5.3. Anställningsärenden, finns att ta del av vid mötet 

Har inte skett några sedan tidigare möte. Läggs till handlingarna. 

Informationsärenden 

6. Upplands-Bro brandstation renovering 

Renovering UB, anbud har gåtts igenom, dessa ligger inom ramen för budgeten, ej fastställt vem som får. 

Alla som är kompletta uppfyller budget. Station klar 1 sep 2015. 

 

7. Information om brandstation Sollentuna 

Placering samt kostnadseffektiva lösning. Tre möjliga alternativ har utrets: 

1 renovera befintlig fastighet, ventilationsproblem samt fuktskada. 

2 Riv befintlig bygg nytt på tomten. 
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3 Ny tomt vid Häggvikvägen. Vi går vidare med detta och träffar Sollentuna kommun tittar förvaltningen 

på. I anslutning till förbifart, E4, vid Häggviksrondellen/Statoilmacken.  

 

8. Markreglering kring Sigtuna brandstation 

Markreglering. Diskussion med NCC och kommun. Värde mark och fastighet 29,2 miljoner. NCC har in-

tresse av delar av tomten. BA har tillsammans med kommunen tittat på vad som ev. kan avyttras. Vi vill ha 

med de störningar brandstationen medför i detaljplanen. Direktionen måste beslut om mark kan avyttras 

och till vilken prisbild. Detaljplan ligger ute på samråd nu. 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 


