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Styrgruppmöte Fristadstorget 
2014-02-20 

Närvarande: Magnus Johansson (MP), Marie Svensson (S), Mona Kanaan (S) 
Förhindrad: Joel Hamberg (V) 
Föredragande: Eva Norberg KLK, Cecilia Mörnhed KFF, Eva Königsson 

1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

2. Inledning – styrgruppens ansvar & mandat 
Kort genomgång av den politiska styrgruppens ansvar. 
Uppdraget är att följa arbetet med Fristadstorget och säkerställa att arbetet 
fortskrider enligt de intentioner som beslutats av kommunfullmäktige i 
samband med årsplan 2013 och 2014. 

Styrgruppen fattar även beslut om handlingsplan och fördelning av resurser 
mellan förvaltningarna, efter förslag från den operativa gruppens. 

PUG Kultur- och fritid är tjänstemannaorganisationens styrgrupp. I gruppen 
ingår representanter från KLK, KFF, SBF, TSF, BUF och VF. Fristadstorget 
står på dagordningen vid varje möte. Det finns möjlighet att kalla in 
representanter från AMF om behov uppstår. 

Marie Svensson frågade om förvaltningschefers medverkan på de politiska 
styrgruppsmötena.  

Eva Norberg svarade att avsikten har inte varit att de ska medverka, men kan 
kallas in vid behov. 

Magnus Johansson lyfte fram den avsiktsförklaring som finns för 
Fristadstorget 17 februari 2012. Där har många olika parter skrivit på att de 
vill samverka för att utveckla Fristadstorget. 

  Eskilstuna – den stolta Fristaden 
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3. Operativa gruppen – hur har arbetet kommit igång 
Cecilia Mörnhed på KFF är tillförordnad koordinator för gruppen. 
Koordinatorstjänsten är utannonserad och rekrytering pågår. 
I övrigt deltar: 
Sune Granroth - teamledare inom AMF 
Hanna Brodin, enhetschef SBF 
Bosse Lundqvist, kulturutvecklare, KFF 
I gruppen är även Eskilstuna innerstad och Eskilstuna marknadsföring 
adjungerade genom Isabell Gölles respektive Mikael Lönngren. 

Operativa gruppen har haft tre möten. 
Cecilia Mörnhed uppger att det har varit problem att få igång gruppens 
arbete, bland annat har det saknats deltagare från AMF. 

4. Förslag till verksamhetsplan för torget - aktiviteter per förvaltning & 
andra aktörer 
Operativa gruppen har arbetat fram ett utkast till handlingsplan för 
Fristadstorgets utveckling och drift från invigningen 2014 och framåt. 
Invigningen är planerad att ske helgen den 25 oktober. 
Södra delen av torget står klar redan i juni.  

Magnus Johansson vill att den del som är klar av Fristadstorget ska kunna 
användas redan under denna sommar. Under diskussion lyftes möjligheten att 
möblera den delen av torget, att utöka några av bibliotekstorgets aktiviteter 
att även omfatta Fristadstorget, att ha aktiviteter runt fontänen, värdar, bra 
städning, samt att ompröva om några av torghandlarna kan flytta till 
Fristadstorget redan i juni, exempelvis de som står på Bibliotekstorget. 

Torghandlarna har fått återflyttdatum 22 oktober 

Flera andra frågor lyftes rörande verksamhetsplanen. 

Koordinatorns roll togs upp. Det är viktigt att ansvariga för respektive 
förvaltning ger koordinatorn mandatet.  

Eskilstuna innerstads och Eskilstuna marknadsföring medverkan i operativa 
gruppen behöver tydliggöras. Eskilstuna innerstad är centrala 
samverkanspartners och är dörröppnare till handlare och fastighetsägare. 
Eskilstuna Marknadsföring är samverkanpart ur ett besöksnäringsperspektiv 
men kan även verka för att skapa samarbeten runt programverksamhet och 
evenemang.  

Vidare diskuterades organisationsskissen för arbetet med torget. Det 
framfördes synpunkter om hur den bör tydliggöra hur beslut fattas om 
torget. 
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Fritt trådlöst nätverk på Fristadstorget har utretts med resultatet att 
kommunen inte har juridisk möjlighet att tillhandahålla nätverk. Däremot är 
det möjligt att exempelvis Eskilstuna innerstad kan göra det. 

I arbetet med fristadstorget finns ett uppdrag att involvera flickor och pojkar i 
ordningsreglerna. Arbetet ska ske via KFF och skolorna. Det är avgörande att 
få med hela klasser så att barn som inte alltid vågar uttala sig också kan vara 
med. Denna dialog bör genomföras under april/maj 2014. 

Principiella frågor diskuterades runt vad som får föras på torget. Exempelvis 
frågan om torget ska kunna upplåtas åt kommersiella aktiviteter så att vi 
stänger torget för allmänheten. Det behövs riktlinjer för vilken typ av 
arrangemang som vi vill ha på torget. 

Invigningen ska ske helgen den 25 oktober. Ansvarsfrågan lyftes, ligger i dag 
på operativa gruppen, som vill tillsätta en projektledare för invigningen. 
Invigningen av konstverk ska ske samtidigt med torget. Finansieringen är 
oklar. Privata aktörer har kontaktat kommunen och erbjudit att bidra med 
resurser till en invigning. Magnus Johansson lyfte frågan om att lägga ansvar 
för invigningen på SBF som även då bör kunna grundfinansiera inom ramen 
för investeringsbudgeten. 

Frågan om invigning bordlades till nästa styrgruppsmöte. 

Beslutades: 
Att operativa gruppen fick i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan för 2014 
med inriktning att etappvis starta upp verksamheten från juni månad.  

Att involvera förvaltningschefer och andra berörda tjänstemän vid en kickoff. 

Att Eskilstuna marknadsföring och Eskilstuna innerstad bjuds in till nästa 
styrgruppsmöte. 

Att Cecilia Mörnhed ska förtydliga organisationsskissen. 

Att den operativa gruppen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur 
Fristadstorget får användas av exempelvis kommersiella aktörer. 

5. Budgetfördelning mellan förvaltningarna 
Frågan bordlades 

6. Övriga frågor 
Kommande mötestider fastställdes till 
13 mars kl 8.00-9.00 
1 april kl 8.00-9.00 
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Vid pennan/Eva Norberg


