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Styrgruppmöte Fristadstorget 
2014-05-05 

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

1. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 

2. Genomgång & godkännande av minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkändes. 

3. Godkännande av verksamhetsplan 
Cecilia Mörnhed, koordinator har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan.  

Diskussion fördes kring hur detaljeringsgraden i verksamhetsplanen ska vara. 
Det bedömdes som viktigt att den politiska styrgruppen lämnar frihet åt 
operativa gruppen, men ändå kan följa vad som har gjorts och komma med 
inspel. Politiska styrgruppen ska även ta ett ansvar för samverkan mellan 
förvaltningarna. 

Inför 2015 behövs möjligen en tydligare värderingsstyrning i 
verksamhetsplanen för att arbetet ska ges en tydligare inriktning och vara 
vägledande för koordinatorn och för operativa gruppen. 

Koordinatorns uppdrag bör specificeras i nuvarande verksamhetsplan för att 
förtydliga mandatet och ansvaret samt hur koordinatorn ska rapportera till 
den politiska styrgruppen.  

Det är viktigt att säkra upp att förvaltningscheferna är delaktiga och känner 
till vilka beslut som fattas i styrgruppen. Det är även viktigt att de personer 
som medverkar från respektive förvaltning i den operativa gruppen har 
mandat att självständigt fatta beslut och agera. 

Gällande barns medverkan i att forma regler för Fristadstorget är det viktigt 
att samordna det arbetet med kommunledningskontorets arbete med lokala 
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ordningsstadgan. Styrgruppen ser gärna att arbetet påbörjas tidigare än i 
september.  

Diskussionen pågår om lokaler i centrumbiografen mellan Akelius, 
koordinator, lokalsamordnare på KLK och KFF. Återrapportering på nästa 
möte. 

Beslut 
Styrgruppen föreslår att verksamhetsplanen godkänns för 2014 med ett 
förtydligande runt koordinatorns uppdrag. Förtydligande beslutas via mail. 

Verksamhetsplanen skickas för kännedom till förvaltningscheferna. 
Eventuella behov av förändringar tas efter sommaren. 

4. Budgetfördelning 

Inga förändringar i budgeten.  

Frågor har ställts från Eskilstuna innerstad, men inget som föranleder 
omdisponering av budgeten i dagsläget. 

Avseende isbanan beslutas investeringen i samband med KÅP. Förberedande 
arbete pågår nu för att få fram beslutsunderlag.  

Start av isbanan bör ske i januari. 

5. Övriga frågor 
Workshop 6 maj - PROGRAM 
10:00 Styrgruppen hälsar Välkommen 
10:10 Christer Olofsson, byggledare, och Johan Mejenqvist, PEAB 
10:20 Anna Edvinsson, landskapsarkitekt 
10:30 PAUS 
10:40 Cecila Mörnhed, projektledare 
11:00 Isabel Gölles, Eskilstuna Innerstad 
11:10 Jan-Erik Karlsson, Polisen 
11:20 Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna 
11:30 Workshop 
12:10 Lunch och Mingel 
12:40 Resovisning 
12:55 Avslut 

Kommande mötestider 
2 juni kl 15.00-16.00


