
Styrgruppmöte Fristadstorget 
2014-09-16 

Närvarande: Magnus Johansson (MP), Mona Kanaan (S), 
Marie Svensson (S), Maria Cergui (V) 
Sekreterare: Eva Norberg KLK 
Föredragande: Ann Segelborg KFF, Eva Königsson, KFF, 
Micke Börstell, projektledare invigningen Fristadstorget (pkt 3), 
Stefan Rydholm, säkerhetssamordnare (pkt 4.1.1.), Göran 
Andersson (pkt 4.1.3, 4.2.1), Bosse Lundqvist (4.2.3.). 

Lokal: Utmaningen  

1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

2. Föregående minnesanteckningar 
Punkten bordlades. 
  
3. Invigningen 
Micke Börstell projektledare, redogjorde för invigningen.  
Den kommer att följa de intentioner som finns inför 
invigningen, d.v.s. torget har huvudrollen och det ska 
överlämnas till invånarna. Därför ska det vara så lite åverkan på 
torget som möjligt. 

Invigningen sker den 25 oktober.  
Klockan 13.00 sker invigning av PinPoint, programpunkten 
planeras i samverkan med Konstmuseet. 

• Eskilstunagardet medverkar på invigningen. 
• Ärla IF arrangerar en sprintstaffett med start och mål på 

torget. 
• Kultur- och fritid bjuder på varm choklad. 
• ABF vill servera kaffe vid sin entré. 



Invigningen av torget sker kl. 18.30. En liten scen finns mitt på 
torget. Därifrån sker ceremonin. 
Så långt som möjligt används Eskilstunabaserade leverantörer 
eller medverkande. 

KSO alt KFO förklarar torget invigt. 
Flera olika intressenter är med och klipper bandet. 

Därefter blir det teater som anknyter till Eskilstunas historia. 
Det sker musikaliskt och visuellt.  

Kvällen fortsätter med fyra estrader runt hela torget med 
mångkulturella inslag. 

• Lilla scenen  
• Utrymmet under taket på Centrumbiografen 
• SE-bankens trapphus 
• ABF:s trapphus. 

Kvällen avrundas mitt på torget med musik/dans. 
Kvällen avslutas kl 23.00. 

En vepa kommer upp på Stadshuset inom kort ”Nedräkningen 
har börjat”. 
I samband med det kommer en presskonferens att hållas. 
Det finns även en tanke om att lyfta de olika intressenterna i 
media inför invigningen. 

Styrgruppens synpunkter: 
Styrgruppen känner sig nöjda med programmet. 
Viktigt att det finns bord och stolar så att människor kan slå sig 
ned. 
Det behövs hög bemanning när det gäller att ta hand om skräp. I 
synnerhet vid vattnet. 

Beslut:  
En buffé dukas upp för ett VIP-mingel i Fristadssalen. 
Nyckelpersoner och intressenter bjuds in. 
Arbetet bedrivs inom ramen för den operativa gruppen. 

4. Status arbetsgrupperna 

4.1. Skötsel, drift och säkerhet 
4.1.1. Väktarna 



Stefan Rydholm, säkerhetsansvarig, redogjorde för utvärdering 
av väktarna. 
Ordningsvakterna har tjänstgjort sedan 1 juni. Under perioden 
har 10-15 personer avvisats från Fristadstorget. Personer flyttar 
till andra ställen, på senaste tid har de uppehållit sig i 
Smörparken. Några LOB har blivit aktuella. 

Det finns juridiska komplikationer, det är oklart om det är 
förenligt med kommunallagen att kommunala pengar används 
till polisiära uppgifter. 

Det finns även frågeställningar kring samordningen med  
Eskilstuna Innerstad, eventuellt skulle ordningsvakterna kunna 
samordnas till och därmed få en lägre kostnad.  

Stefan Rydholms slutsats är att det är tveksamt om nyttan av 
väktarna motiverar den resursmässiga insatsen, när det 
dessutom finns tveksamhet rent juridiskt. 

Styrgruppens synpunkter 
Styrgruppen betonade att det är viktigt att väktarna finns kvar, 
de är uppskattade av många, och förekomsten av väktare gör att 
även polisen närvarar mer aktivt. Dessutom har det nya 
Fristadstorget inte startat ännu, alla har inte upptäckt att det 
finns väktare och vilken roll de kan spela. 

Det skulle behövas en ordentlig utvärdering med enkäter och 
djupintervjuer med fokus på hur man kan utveckla arbetet.  

Syftet med ordningsvakterna behöver förtydligas. Styrgruppen 
vill se en bättre samordning av alla involverade parter i den 
operativa gruppen, inte minst socialtjänsten.  

Beslut:  
En ny ansökan görs om §3-område. 
Operativa gruppen får i uppdrag att fastställa syftet med 
väktarna samt hur deras arbete ska bedrivas i samverkan med 
operativa gruppen, polis, socialtjänst, Eskilstuna innerstad och 
andra aktörer. Det är även viktigt att koppla väktarnas arbete till 
värdegrunden för torget. 

Frågan om utvärdering lyfts på senare styrgruppsmöte. 



4.1.2. Arbetslag från AMA/SBF 
Ann Segelborg redogjorde för läget.  
Stadsbyggnadsförvaltningen styr om centrumlagen under 
perioden 1 maj-30 september. Uppgiften blir att ställa ut bord 
stolar och städa. 

Det ska rekryteras en arbetsledare på AMA.  
Vuxenförvaltningen ska anställa 150 personer med 
funktionsnedsättningar, det finns en tanke att några av dessa 
skulle kunna arbeta på Fristadstorget. 

Däremot finns ingen planerad bemanning från och med 25 
oktober. 

Beslut: 
Styrgruppen betonade att det behöver finnas en lösning för 
bemanningen till den 25 oktober. Det behövs en ordentlig 
samlad genomgång vid nästa styrgruppsmöte vilka olika 
personer som kommer att arbeta på torget och vilket ansvar de 
olika förvaltningarna har.  

4.1.3. Lokal Centrumbiografen 
Göran Andersson, lokalsamordnare på kultur- och 
fritidsförvaltningen redogjorde för arbetet med lokalen.  
Ett avtal kommer att skrivas med Akelius som avser 3 år. 
Månadshyran blir 33 250 kr (399 000 kr/år) exkl moms från år 
ett. Det innebär en kvadratmeterkostnad på 725 kr/år. 
Kostnaden kommer inte belasta Fristadstorgets budget från 
2015. Dessutom tillkommer kostnader på 700 000 för 
renovering. Dessa avskrivs under år ett, vilket innebär att vi 
behåller en ganska låg hyra kommande år, och om vi vill 
förlänga avtalet efter tre år. 

Akelius bygger tre toaletter, varav en är handikappanpassad. 
Dessutom fräschas utrymmena i entrén och på balkongen upp. I 
bakre delen av entrén görs personalrum och ett litet pentry. På 
över plan finns arbetsplatser, men de är inte tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättningar. 

Det behöver tas fram en strategi för hur salongen ska användas 
framåt. Även där behöver renovering genomföras, men det kan 
eventuellt delvis göras som ett arbetsmarknadsprojekt. 



Styrgruppens synpunkter: 
Viktigt att toaletten anpassas för personer i permobil, det 
behöver säkerställas att måtten blir korrekta. Använd någon 
referensperson som kör permobil. 

4.2. Programverksamhet  

4.2.1. Isbanan  
Göran Andersson redogjorde för olika alternativ avseende 
storlek på isbanan samt isbanans placering.  
En möjlighet är att placera banan runt fontänen. Det kräver en 
större bana, eftersom fontänen tar utrymme från isen. På platsen 
finns el som kan klara ett större kylaggregat. Fördelen med 
placeringen runt fontänen är att det blir en isbana som är unik 
för Eskilstuna. 

En annan möjlighet är att lägga banan i anslutning till scenen 
och konstverket. Där kan man göra en mindre bana. Den el som 
är framdragen räcker idag inte till ett större aggregat, utan bara 
till en mindre bana. 

Fördelen med den placeringen är att det finns en uppvärmd scen 
där man kan sitta och ta på sig skridskorna, närhet till 
torghandel där man kan köpa varm choklad och fika och 
närheten till centrumbiografen där man kan låna/hyra skridskor. 
Nackdelen är att den el som är framdragen inte är tillräcklig för 
en större bana. 

Isyta runt arbetets ära ca 380 kvm. Kylaggregatet storlek (längd, 
bredd, höjd) är 3989x1144x2380 och väger tomt 1085kg. Erforderlig 
elmatning är 400V/ 125A. Kostnad blir 1,1 milj. 

Alternativ 2 är en isyta på 10x15 kvm. Kylaggregatet storlek 
(längd, bredd, höjd) är 1701x952x1789 och väger tomt 575kg. 
Köldbäraren kan lagras i en EBC-Container (1m³). Erforderlig 
elmatning är 400V/ 50A, vilket finns vid scenen. Kostnaden är 
ca 450 000 kr. 

Kostnaderna behöver beslutas i samband med KÅP 

Operativa gruppen föreslår den mindre isbanan som ska ligga i 
anslutning till torghandel, julgran, det går att ordna försäljning 
av choklad. 



Styrgruppens synpunkter: 
Styrgruppen framförde att det är viktigt att genomföra en 
konsekvensanalys som belyser barnperspektivet. 

Styrgruppen vill veta hur näringslivet kan bli delaktiga med 
exempelvis sponsring, något som Eskilstuna innerstad ser fullt 
möjligt.  

Styrgruppen vill att banan ska ha en estetiskt tilltalande känsla. 
Om banan inte placeras runt fontänen bör något annat tillföras 
banan om den placeras vid torghandeln. 

Beslut: Operativa gruppen får i uppdrag att utifrån en placering 
på norra delen av torget ta fram en konsekvensanalys som 
inkluderar barnperspektivet. Inriktningen ska vara en större 
bana som är estetiskt tilltalande. Elfrågan behöver lösas. 

4.2.2. Rapport Sommartorgen 2014  
Bordlades 

4.2.3. Planering Julkalender  
Bosse Lundqvist redogjorde för arbetet med julkalendern.  
Clownklubben har inkommit med en offert på 146 000 kronor. 
Offerten inkluderar aktiviteter varje dag på torget på ca 15 
minuter, vardagar 17.30, helger kl 14.00. Aktiviteterna 
inbegriper föreningslivet i Eskilstuna. 

En diskussion har förts med kommunens ramavtalade 
leverantörer Astory och CocoForm avseende dekoration av 
Stadshuset. Det finns en idé om att placera ett stort paket 
framför Stadhuset som har dörrar. Tanken är att det ska bli 
paketöppning varje dag, d.v.s. programaktiviteterna ska utspela 
sig från paketet. 

Kostnaden för paketet är 250.000 kronor i investering. En 
digital klocka föreslås placeras på balkongen där man kan se 
dagens datum. Kostnaden är beräknad till CA 20.000 kronor. 

Julkalendern ska även finnas digitalt, så att de som inte kan ta 
sig till torget kan ta del av julkalendern via webben. Den 
kostnaden är lägre. 



Styrgruppens synpunkter: 
Styrgruppen vill att fokus ska ligga på programutbudet och att 
kulturarbetare behöver involveras i arbetet. 
Styrgruppen är tveksam till att lägga så mycket resurser på 
dekorationen av Stadshuset, samtidigt som det är av vikt att 
hålla fast vid ursprungstanken att dekorera stadshuset som en 
julkalender. 

Beslut: 
Clownföreningen kan anlitas för kulturinslag varje dag. 
Operativa gruppen utreder vidare vilka möjligheter det finns att 
Stadshuset dekoreras som en julkalender samt om det finns en 
möjlighet till externa finansiärer. 

Beslut tas på nästa styrgruppsmöte.  

4.3. Kommunikation och marknadsföring 
Inget att rapportera. 

4.4. Torghandel & affärsutveckling 

4.4.1. Wifi 
Eskilstuna Innerstad utreder om de ska införa fritt Wifi. Beslut 
fattas av styrelsen i november. 

Torghandeln 
Styrgruppen lyfte frågan om torghandel. Det behöver 
genomföras en workshop runt torghandeln, med olika 
intressenter involverade. Gärna med föreläsare. 

Uteserveringar 
Styrgruppen vill även ha en diskussion runt uteserveringar. 
Vilka riktlinjer som ska gälla behöver vara klart i god tid inför 
sommaren. 

5. Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda.


