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Interpellationssvar
Marielle Lahti (MP) har till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) ställt en
interpellation angående Fristadsreservatets framtida användning. Jimmy Jansson har
delegerat interpellationen till Sarita Hotti (S).
Pågår det en utredning om Fristadsreservatets framtida användning?
Ja, en arbetsgrupp bestående av representanter från olika förvaltningar har tagit fram
alternativ som skall presenteras på Kommunstyrelsens arbetsutskott i maj.
Om en utredning pågår, vilka olika alternativa vägar för användning av
Fristadsreservatet utreds?
Det kommer att framgå av tjänsteskrivelsen.
När under utredningen kommer dialog föras med opposition, allmänhet,
föreningsliv etc rörande utvecklingen av Fristadsreservatet?
Det beror på vilket inriktningsbeslut som Kommunstyrelsen kommer att ta.
SARITA HOTTI (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation; Utveckla Fristadsreservatet till nytta för Eskilstunas
invånare – två år efter beslut om utredning, vad händer?
Eskilstuna fristad är idag kanske mest välbekant ur en aspekt: den har gett namn åt vårt stora
torg, Fristadstorget. Namnet erinrar om den fristadsinrättning, som kom till genom ett
regeringsbeslut den 16 april 1771. Fristaden blev då någonting alldeles nytt i vårt land.
Här skulle gälla frihet från skatter av olika slag till staten och rätt för företagaren att slå sig ner
utan mästarbrev eller skråtvång. Dessutom erbjöds man fördelaktiga diskontlån, anvisade mark
och gav råd och hjälp av olika slag. Under 1950-talet sammanförs kvarvarande
Rademachersmedjor och olika timmerbyggnader till Fristadsreservatet i kv Vapensmeden 1.
Enstaka byggnader uppförda under fristadsperioden längs Nygatan intill reservatet står på
ursprunglig grund från 1700-1800-talen
Byggnaderna i Fristaden har höga kulturhistoriska värden men det är just den välbevarade
helhetsmiljön som är unik. Samtliga byggnader har ett stort kulturhistoriskt värde och får inte
rivas, så säger Länsstyrelsen i Sörmland i sitt beslut från januari 2010. Bebyggelsen har
dessutom åsatts skyddsbestämmelser som stöd för ett framtida bevarande och omfattas av
anmälningsplikt enligt lagen om kulturminnen m m.
Det finns ett starkt och växande intresse för att utveckla dels yrkesutbildningar dels
hantverkskunnande. Fristadsreservatet skulle kunna utgöra en plats för t ex utbildning för
bevarande av historiska byggnader. För att få ett framgångsrikt Eskilstuna med nya
arbetstillfällen måste det också satsas på nya företagare, befintliga företagare som vill utveckla
sin verksamhet samt innovativa idéer. Fristadsreservatet skulle kunna bli en sådan plats och är
också i linje med den ursprungliga tanken med Fristadskonceptet på 1700-talet.
I en motion från den 15 mars 2016 föreslog miljöpartiet Eskilstuna att kommunfullmäktige skulle
besluta:
 att de historiska byggnaderna i Fristadsområdet, liksom gårdens utemiljö, även
fortsättningsvis ska bevaras som en helhet på sin nuvarande plats och renoveras med
kulturhistoriskt lämpliga metoder.
 att ge i uppdrag till lämplig förvaltning att leta efter samarbetspartners så att olika
hantverksutbildningar kan delta i renoveringsarbetet.
 att ta fram en plan för långsiktig användning av Fristadsområdet där gården blir mer
öppen för besökare. Intresse från mindre företag, föreningar, idé- och företagskuvös,
uthyrning av möteslokal, historiska upplevelser och skolverksamhet bör undersökas.
Kommunfullmäktige beslutade den 1 november 2016 att motionen ansågs vara besvarad och
gav kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utredning som pekar på minst två möjliga vägar för
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Fristadsreservatets framtida användning. Sedan dess har inte kommunfullmäktige eller
nämnderna behandlat frågan.
Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Jimmy
Jansson:




Pågår det en utredning om Fristadsreservatets framtida användning?
Om en utredning pågår, vilka olika alternativa vägar för användning av
Fristadsreservatet utreds?
När under utredningen kommer dialog föras med opposition, allmänhet, föreningsliv
etc rörande utvecklingen av Fristadsreservatet?

_______________________
Marielle Lahti (mp)

Vänstern: http://ekuriren.se/asikter/debatt/1.3870172-vanstern-vill-radda-fristadshusen
Vår debattartikel: http://ekuriren.se/asikter/debatt/1.3830271-bevara-och-utvecklafristadsreservatet
Reportage med Sarita: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.3820369-eskilstuna-den-stundomstolta-fristaden
Insändare: http://ekuriren.se/asikter/insandare/1.3827437-bevara-fristads-reservatet-

Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna
Radermachergatan 38
632 20 Eskilstuna

E-post: eskilstuna@mp.se

Kommunfullmäktige

Sida

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

1(1)

2019-04-11

§ 65
Svar på interpellation - Utveckla Fritstadsreservatet
till nytta för Eskilstunas invånare - två år efter beslut
om utredning vad händer (KSKF/2019:121)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Utveckla
Fristadsreservatet till nytta för Eskilstunas invånare - två år efter beslut om
utredning vad händer.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 51 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)
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Utdragsbestyrkande
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§ 51
Interpellation - Utveckla Fristadsreservatet till nytta
för Eskilstunas invånare - två år efter beslut om
utredning vad händer (KSKF/2019:121)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Utveckla
Fritstadsreservatet till nytta för Eskilstunas invånare - två år efter beslut om
utredning vad händer.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

