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§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet omedelbart.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
omedelbart samt att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 2 Uppföljning - Rivning Norrberget

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar information till protokollet.
2. SEKRETESS.

3. SEKRETESS.

Noteras till protokollet att Peter Lindqvist (-) samt (WP), (MP) och (M) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade 190502 §56 beslut om att teckna kontrakt med entreprenören Rivners AB för 
att riva de tre byggnaderna Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden. Avtalet som tecknades är 
uppdelad i två delar, vilka i huvudsak innebär följande; initial rivning av Norrbergsskolan men med 
bevarande av skyddsrum samt rivning av Lägerhöjden. Steg 2 är en option innebärande resterande 
rivning av skolan samt Lillstugan. Det upphandlade beloppet för hela rivningen inklusive option är 6,3 
mkr. Planeringen av arbetet och rivningen sattes igång efter avtalstecknandet 190524, med rivningsstart 
under sommaren och planerat slutförande vid årsskiftet 2019/2020. Förlängning godkänd till sista 
februari.

Den materialinventering som gjordes inför upphandlingen av skolan och förskolorna var begränsad till 
ytskiktet i byggnaden. Detta har lett till ett antal tilläggsarbeten/ÄTOR för hantering av material som 
befinner sig under ytskiktet. Entreprenören har fordrat ersättning för dessa arbeten, vilket har lett till en 
diskussion mellan parterna om avtalets omfattning. För att få en samlad bild av vad som återstår och 
vad slutkostnaden kan tänkas bli beslutade förvaltningen 191212 att beställa en kompletterande 
materialinventering.  

Kompletterande materialinventering är nu genomförd. Entreprenören har därefter redovisat 
kostnaderna för de arbeten som kvarstår (inkl. det som upptäckts genom miljöinventeringen) och/eller 
som ännu inte har betalats av kommunen.

Ajournering kl. 12:45-12:55. 

Yrkanden
Peter Lindqvist (-) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Anna-Lena Nordén anmäler att (WP) inte deltar i beslutet i enlighet med bilaga 1 protokollet.  

Lars Lindgren anmäler att (M) inte deltar i beslutet. 

Karin Urbina Rutström anmäler att (MP) inte deltar i beslutet. 

Fredrik Östman (C) och Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag. 
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2019-12-17
Miljöinventering rivningsmaterial, 2020-01-15, Rivners AB
Rapport materialinventering, 2017-05-09, Bjerking AB

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen

Tom Thorell, stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen

För kännedom: Marie Wiklund, kommunledningskontoret                                                            
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