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Styrgruppmöte Fristadstorget 
2014-06-02 

Närvarande: Magnus Johansson (MP), Mona Kanaan (S),  
Föredragande: Eva Norberg KLK, Eva Königsson, KFF 
Förhindrade: Marie Svensson (S), Joel Hamberg (V), Ann Segelborg KFF 

1. Ny koordinator 
Ann Segelborg är ny koordinator för Fristadstorget. Ann arbetar idag som 
utvecklare inom Kultur- och fritidsförvaltningen och är bland annat ansvarig 
för kommunens mötesplatser. Ann kommer att stegvis avveckla sina 
nuvarande uppgifter.  

2. Centrumbiografen 
Diskussioner har förts med Akelius om förhyrning av Centrumbiografen. 
Det diskuteras ett korttidskontrakt med en option på att förlänga kontraktet 
med ca tre år. Troligen behövs en viss utvändig och invändig uppfräschning. 
Finessen med upplägget är att andra intressenter än Kultur- och 
Fritidsförvaltningen får planeringstid och möjlighet att äska pengar för sin 
ev. verksamhet i lokalen. Kostnaden ligger på 16.000 per månad, med ett 
första kontrakt till 31/12 2014. 

För 2014 finns pengar avsatta i Fristadstorgets budget men inte för 2015. 
Kostnaden motsvarar 192 000 per helår 

Beslut:  
Koordinatorn får i uppdrag att tillsammans med operativa gruppen titta på 
hur hyreskostnaderna kan fördelas på de olika parterna, exempelvis 
offentliga toaletter på SBF, personallokaler på AMF samt att ta med 
kostnaderna i budgetarbetet inför 2015. 

3. Samordningsfrågor  
Frågor om mandat diskuterades i styrgruppen. Många frågor inom framför 
allt SBF behöver samordnas. Det kan handla om uteserveringar, 
ordningsregler, torghandel, städning, etc. SBF:s representant i den operativa 
gruppen bör ha ett samordningsuppdrag inom förvaltningen. Även 
koordinatorn behöver involveras i centrala frågor som avser Fristadstorget. 

  Eskilstuna – den stolta Fristaden 
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Beslut:  
Ett gemensamt möte genomförs efter sommaren med hela operativa gruppen, 
politiska styrgruppen och förvaltningschefer. Tid 19/8 kl 15.00. 

4. Finansiering OSA 
Det är i dagsläget oklart hur OSA-laget ska finansieras. I budget finns 
500.000 kronor, vilket täcker kostnaderna för arbetsledare. Enligt AMF så 
tillkommer det 100 000 kronor per person i ett OSA-lag.  
Stadsbyggnadsförvaltningen betalar för ett stadslag med 7 medarbetare ca 
700.000 kronor. 

Beslut:  
Koordinatorn får undersöka kostnaderna och återkomma till styrgruppen. 

5. Aktiviteter i sommar 
Det finns nu väktare som patrullerar innerstaden. 

Under vecka 27-31 kommer Eskilstuna innerstads ambassadörer att finnas på 
torgets södra del mellan kl 11-14 som torgvärdar. De kommer genomföra 
mindre aktiviteter som inte krockar sommartorgsaktiviteterna. På KFF är 
Max Hökdahl kontaktperson för torgvärdarna. 

AMA:s stadslag kommer plocka fram och ta bort material och möbler varje 
dag. 7.30-15.15. Det finns inga förråd i Stadshuset, utan möblerna ska 
förvaras i Vilsta.  

Styrgruppen ansåg att det är för tidigt att ta bort möblerna kl 15.15.  

Beslut:  
Koordinatorn får undersöka om det går att låsa fast möblerna under natten, 
precis som på bibliotekstorget. 

6. Torghandel 
Den planerade workshopen med torghandlarna ställdes in. Workshop ska 
istället arrangeras tidigt höst, och involvera torghandlarna. Föreskrifter 
skickades ut i maj till torghandlarna för synpunkter. AMA ska ta fram förslag 
på material till torgstånd, som ingår i upplåtelseavgiften.  
Anna Bergfors Fall, Trafikenheten, är ansvarig för torghandeln. 
Den politiska styrgruppen ska delta vid en workshop. 

7. Workshop i maj 
Den workshop som genomfördes i maj renderade många nya idéer. Det finns 
en sammanställning av resultatet, men den har inte delgetts styrgruppen. 
Operativa gruppen ska bearbeta materialet. 

Beslut:  
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Eva Norberg ser till att sammanställningen kommer hela styrgruppen till del. 

8. Isbanan 
KFF har utrett vad en isbana kan kosta i inköp. Det ligger på cirka 500.000 
-600.000 kronor. Dessutom tillkommer driftskostnader. Beslut om 
investering tas i samband med KÅP. 
Inriktningen är att den ska vara runt Arbetets ära, den kan vara rund eller 
oval alt. elipsformad. Isbanan ska stå klar i januari. 

9. Reviderad verksamhetsplan 
Revideringen avseende koordinatorns roll tas när Ann Segelborg deltar vid 
styrgruppsmöte. 

9. Övriga frågor 
18 juni är det sommarbuffé på Fristadstorget kl 13.00. Byggledaren Krister 
bjuder. 

Kommande mötestider: 16/9 kl 8.00, 13/10 kl 15.00.


