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Styrgruppmöte Fristadstorget 
2014-03-13 

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  
Beslut: Dagordningen godkändes. 

2. Genomgång & godkännande av minnesanteckningar 
Synpunkter hade inkommit från Eva Königsson.  
En punkt rörde inbjudan till förvaltningscheferna för att tydliggöra koordinatorns 
mandat och befogenhet för att få effektiva beslutsvägar. 
En annan punkt rörde organisationsskissen som behövde förtydligas, men oklart 
hur.  
Beslut: Synpunkterna togs till dagordningen. 
Minnesanteckningarna lades därmed till handlingarna. 

3. Godkännande av verksamhetsplan  

Martin Roos, Eskilstuna Marknasföring AB (EMAB) och Isabell Gölles, Eskilstuna 
Innerstad (EI) hade bjudits in till mötet för att resonera om deras roll i den 
operativa gruppen.  

Såväl EMAB som EI ser att deras organisationer deltar som adjungerade i gruppen.  
EMAB uttryckte att de gärna är med när det händer större arrangemang, och tar ett 
ansvar för det. EI vill gärna arbeta med etableringsfrågor runt torget, skapa mindre 
aktiviteter och involvera handlare.  
Styrgruppen uttryckte att båda aktörerna är viktiga för gruppen men vill även att de 
bidrar i idégenereringen runt vad de vill se på torget när det är klart och är tydliga 
med på vilket sätt de kan bidra. En diskussion rörde vikten av att inte bara tänka 
stora evenemang utan även vardagsverksamheten som ska ske varje dag. 
 
Eskilstuna innerstad tryckte på att de som kan ha medel för gemensamma 

  Eskilstuna – den stolta Fristaden 
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investeringar och aktiviteter är fastighetsägarna, inte handlarna. Just nu är det är 
många frågor i luften, exempelvis ombyggnadav Kungsgatan, nattljus och 
Fristadstorget, och det innebär svårigheter att veta vad fastighetsägarna ska 
prioritera. 

Vidare framfördes att det är viktigt att få veta hur budgeten ska fördelas. 
 
Beslut: Styrgruppen beslutade att fortsätta med samma gruppering. Gruppens 
uppdrag är att skapa ett levande torg. Varje deltagare ska delta med idéer om vad 
som ska hända på torget och på vilket sätt respektive organisation kan bidra.  
  
Diskussion fördes runt verksamhetsplan och budget.  

Beslut: Ett förslag till handlingsplan med budget fördelat på de ingående 
förvaltningarna diskuteras på nästa styrgruppsmöte.  
  
Styrgruppen diskuterade möjligheterna att starta med aktiviteter redan i juni, då 
södra delen av Fristadstorget står klar. Koordinatorn menade att man behöver 
undersöka förutsättningarna, men inriktningen är att det ska hända något på torget 
redan i sommar. 
  
Den stora invigningen av Fristadstorget ska ske helgen den 25 oktober. 
Inriktningen är att den ska spegla bredden med många deltagande aktörer. Den ska 
samordnas med SBF:s ljusevent som är en del i ett EU-projekt. 
Rekarne sparbank är intresserade av att sponsra med en större konsert. 

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ansvara för invigningen. 
Finansiering av invigningen kan hämtas från sponsorer och från SBN´s ordinarie 
budget. Invigningen bör genomföras någon gång 23-25 oktober. Konstverket 
Reciever ansvarar Kultur- och fritidsnämnden för. 

Magnus Johansson informerade om den kick-off som genomfördes inför 
Fristadstorgets ombyggnation, där flera aktörer skrev på en avsiktsförklaring.  
Det behövs ett uppföljningsseminarium där alla aktörer bjuds in, tillsammans med 
Eskilstuna Innerstad. 

Beslut: Seminariet genomförs 6 maj alternativt den 7 maj som alternativ 2.  
Klockslag: 10-12 plus lunch.  
Eskilstuna kommun/Magnus Johannsson och Eskilstuna innerstad bjuder in.  

4. Budgetfördelning 
Bordlades till nästa möte, 1 april. 
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5. Övriga frågor 
Några medskick - frågor som den operativa gruppen behöver avrapportera 
alternativt ta med i verksamhetsplanen inför den politiska styrgruppens möte 1 
april: 

• Stolar och bord i maj/juni? 
• Ordningsvakter – när är det på plats? 
• Ordningsregler av 5-klassare -vem? 
• Hemsida/twitter? 
• Dialog med torghandlare om regler, politiken vill delta. 
• Regler för upplåtande av allmänplats/mark 
• Städning 
• Kan receptionen på stadshuset hjälpa till med att ställa ut stolar och bord? 
• Lokal, biografen? 
• Program för torget 2014 
• Budgetfördelning 

  
  
Kommande mötestider: 
1 april kl 8.00-9.00 
28 april kl 8.00-9.30 


