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Medborgarförslag – Bevara Fristadsreservatets
kulturhistoriska värde
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslagen anses besvarade.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning som pekar på minst
två möjliga vägar för Fristadsreservatets framtida användning.

Sammanfattning
I de två medborgarförslagen föreslås att fastigheten Vapensmeden 1 ska förbli i
kommunal ägo, att byggnader bevaras och rustas upp samt att byggnaderna ges en
aktiv användning som säkrar allmänhetens tillträde till byggnader och tomt.

Ärendebeskrivning
Två medborgarförslag (KSKF/2016:258) har lämnats under april 2016, bägge
rörande Fristadsreservatet, Vapensmeden 1 i Eskilstuna. De bägge förslagen
behandlas som ett ärende enligt beslut av kommunfullmäktige. För kännedom
redovisas att en motion i samma ärende väckts under mars 2016,
(KSKF/2016:223).
Stadsbyggnadsnämnden har den 17 augusti 2016 (SBN 2016:266) beslutat föreslå
att medborgarförslagen bör besvaras med att frågan om Fristadsreservatets
bevarande och framtida utveckling bör utredas vidare samt att en åtgärds- och
utvecklingsplan bör tas fram.
Kultur- och Fritidsförvaltningen har den 23 juni 2016 (KFN/2016:107) beslutat
föreslå att medborgarförslagen ska anses besvarade genom att uppdrag finns hos
kommunledningskontoret att ta fram förslag på framtida utveckling av området.
Kommunledningskontoret instämmer i den utredning Stadsbyggnadsförvaltningen
gjort och redovisat i underlaget till svar rörande medborgarförslagen.
Kommunledningskontoret vill därtill lägga att den kommande åtgärds- och
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utvecklingsplanen ska innehålla översiktlig redovisning av de ekonomiska
konsekvenser åtgärder och planer kommer att innebära.
Finansiering
Arbetet med förslagen vidare utredning och åtgärds- och planarbete, sker inom
ramen för befintlig budget.

Beslutet skickas till:

Kommunledningskontoret
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö – och samhällsbyggnadsdirektör
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§ 176
Remiss från kommunstyrelsen - Medborgarförslag Bevara Fristadsreservatets kulturhistoriska värde
(SBN/2016:266)
Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen godkänner förvaltningens förslag till beslut och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget föreslås besvaras med att frågan om Fristadsreservatets
bevarande och framtida användning och utveckling bör utredas vidare och en
åtgärds- och handlingsplan för området tas fram.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag gällande fastigheten Vapensmeden 1 (Fristadsreservatet) har
lämnats in till Eskilstuna kommun den 2016-04-15 (KSKF/2016:258).
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsbyggnadsförvaltningen för
yttrande (inkommit till SBF den 2016-05-26).
I medborgarförslaget föreslås att fastighetens byggnader bevaras och upprustas
samt att byggnaderna ges en aktiv användning som säkrar allmänhetens tillträde till
byggnader och tomt.
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget bör bifallas i
sin grundintention. Målet att bevara, upprusta och ge byggnaderna lämpliga
användningar för att värna och ta tillvara befintliga värden behöver dock föregås av
förbättrad utredning av byggnadernas tekniska status och en studie av
möjligheterna att på lämpligt vis utveckla den södra delen av fastigheten. Vidare
bör en handlings- och åtgärdsplan tas fram för att guida framtida användningar och
den kommande utvecklingen av fastigheten. Detta sammantaget leder till att
medborgarförslaget föreslås besvaras med att frågan bör utredas vidare och en
handlings- och åtgärdsplan tas fram.
Stadsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning baseras på dokumenterade
och beskrivna kulturhistoriska värden, befintliga skyddsvärden samt förvaltningens
egen bedömning av bland annat stadsmiljö- och upplevelsevärden.
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Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av graden av bevarandevärde för
Vapensmeden 1 grundar sig på en kartläggning och analys av ovan beskrivna
gällande riktlinjer, planer och lagstiftning med avseende på kulturhistoriska och
stadsmiljömässiga värden, samt förvaltningens egna iakttagelser. Den eventuella
underhållsskuld som byggt upp genom åren bör ses som en egen fråga som inte ska
få utgöra en risk för de befintliga och framtida kulturhistoriska, stadsmiljömässiga
och turistiska värdena. Denna aspekt har därför inte utgjort något vägande skäl i
bedömningen. För en slutlig avvägning mellan renoveringsbehov, nödvändiga
insatser, teknisk status och ekonomiska konsekvenser krävs dock ny och mer
utförlig inventering och utredning.
Stadsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att Fristadsreservatets
rumsliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värden bör bevaras som en central del
i en för staden unik stads- och kulturmiljö. Samtidigt anser förvaltningen att en
åtgärds- och handlingsplan bör tas fram av fastighetsägare och relevanta
förvaltningar för att säkra en framtida förvaltning där både de unika
kulturhistoriska värdena kan bevaras och lämpliga användningar kan ges plats. Ett
viktigt underlag för en sådan åtgärds- och handlingsplan kommer att vara en
uppdaterad och gedigen kartläggning av den byggnadstekniska statusen samt
beskrivning av åtgärder som krävs för att, på ett för användningen lämpligt och för
kulturvärdena varsamt vis, upprusta byggnader och tomt.
Stadsbyggnadsförvaltningen gör vidare bedömningen att det framför allt är den
cirka 30 meter djupa zonen söder om Nygatan och längs Nygatan som kan anses
utgöra en enhetlig och sammanhållen kärna i de stora kulturhistoriska,
stadsmiljömässiga och turistiska värdena hos Fristadsreservatet som beskrivits
ovan (se även flygbild på sidan 2). Med detta i åtanke bör, i samband med
framtagandet av en åtgärds- och handlingsplan, även en studie göras av
möjligheterna att ge den södra delen av fastigheten en ändrad användning. I det
arbetet ska även graden och arten av påverkan på kulturhistoriska,
stadsmiljömässiga och turistiska värden studeras och bedömas. Endast lösningar
som stärker fastighetens kultur- och stadsmiljö i sitt sammanhang och inte har
negativ påverkan på de unika kulturhistoriska värdena bör accepteras.

Yrkanden
Sarita Hotti, Pamela Nordberg, båda (S), Monica Wikberg, Rickard Tannarp,
Marko Biscevic, alla (M), Arne Jonsson (C), Joel Hamberg (V), Jan Svensson (L),
Laszlo von Óvári och Seppo Vuolteenaho, båda (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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Yttrande över medborgarförslag ”Bevara
Fristadsreservatets kulturhistoriska värde”
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget föreslås besvaras med att frågan om Fristadsreservatets
bevarande och framtida användning och utveckling bör utredas vidare och en
åtgärds- och handlingsplan för området tas fram.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag gällande fastigheten Vapensmeden 1 (Fristadsreservatet) har
lämnats in till Eskilstuna kommun den 2016-04-15 (KSKF/2016:258).
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsbyggnadsförvaltningen för
yttrande (inkommit till SBF den 2016-05-26).
I medborgarförslaget föreslås att fastighetens byggnader bevaras och upprustas
samt att byggnaderna ges en aktiv användning som säkrar allmänhetens tillträde till
byggnader och tomt.
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget bör bifallas i
sin grundintention. Målet att bevara, upprusta och ge byggnaderna lämpliga
användningar för att värna och ta tillvara befintliga värden behöver dock föregås av
förbättrad utredning av byggnadernas tekniska status och en studie av
möjligheterna att på lämpligt vis utveckla den södra delen av fastigheten. Vidare
bör en handlings- och åtgärdsplan tas fram för att guida framtida användningar och
den kommande utvecklingen av fastigheten. Detta sammantaget leder till att
medborgarförslaget föreslås besvaras med att frågan bör utredas vidare och en
handlings- och åtgärdsplan tas fram.
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning baseras på dokumenterade
och beskrivna kulturhistoriska värden, befintliga skyddsvärden samt förvaltningens
egen bedömning av bland annat stadsmiljö- och upplevelsevärden.

Ärendet
Bakgrund
Fastigheten Vapensmeden 1 har en tomtyta på cirka 1 500 kvm och ligger centralt i
Eskilstuna, i sydöstra hörnet av korsningen Nygatan/Bruksgatan. Fastigheten har
ägts av Eskilstuna kommun sedan början av 1970-talet. Kommunen köpte
fastigheten för att bevara en del av den ursprungliga industribebyggelsen som på
många ställen under senare hälften av 1900-talet revs för att ge plats åt ny
bebyggelse. Begreppet Fristadsreservatet skapades i samband med detta och avsåg
Fristadsbyggnaderna på Vapensmeden 1 och närliggande fastigheter utmed
Nygatan. Vapensmeden 1 utgör kärnan av denna kulturhistoriska miljö.

Vy mot söder över fastigheten Vapensmeden 1 och schematiskt kärnområde för enhetlig stadsmiljö
med småskalig och varierad bebyggelse längs Nygatan.

Fristadskvarterets bebyggelse och ursprungliga ändamål beskrivs i
kunskapsunderlag till den tidigare gällande översiktsplanen för Eskilstuna centrum
från 2000 på följande sätt: ”De hus som byggdes under fristadstiden lades ofta
enligt ett visst mönster med bostadshus med långsidan längs gatan och smedja
längre in på tomten, parallellt med bostadshuset och med gaveln mot en gränd eller
tomtgräns. På tomterna fanns också fähus för kor, grisar, får och höns och
trädgårdstäppor med grönsaksland... I dag finns bara några få hus kvar. De flesta är
samlade i ”Fristadskvarteret” i hörnet Smedjegatan [här avses sannolikt
Bruksgatan]/Nygatan samt längs Nygatan.” (Ur Översiktsplan för Eskilstuna
centrum, del 2: kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, 1999).
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Det timrade huset i korsningen Nygatan/Bruksgatan (H ovan) samt dess timrade
smedja mot Bruksgatan (I) är belägna på ursprungliga platser, övriga byggnader
(drängstuga, bostadshus, smedja samt uthus) är ditflyttade.
Beskrivna värden, planer och lagstiftning
För att kunna ta ställning till medborgarförslagets innehåll behöver en kartläggning
och bedömning göras av fastighetens förutsättningar och befintliga kulturhistoriska
och andra värden. Därefter kan en bedömning göras huruvida befintliga värden
berättigar de föreslagna åtgärderna gällande bevarande, upprustning och
användning.
Följande beskrivning av värden och skydd grundar sig på gällande översiktsplan
(2013); gällande detaljplan (1989); bedömningar och beslut från Länsstyrelsen;
gällande lagstiftning (Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Lagen om kulturminnen);
förstudie gjord av Struktor (2007-08-31); samt förvaltningens egna iakttagelser och
slutsatser.
Översiktsplan
Eskilstuna kommuns översiktsplan från 2013 vann laga kraft den 17 maj 2016.
Översiktsplanen anger den övergripande viljan i samhällsplaneringen och ger
vägledning för kommunens planering, utveckling och plan- och lovärenden.
För den specifika fastigheten Vapensmeden 1 kan vägledning hittas på ett antal
ställen i översiktsplanen. Ett av de övergripande målen för den fysiska planeringen
är att ”utveckla och stärka identitet och kulturmiljö”. I Del 2: Kulturmiljö: Utveckla
och stärka kulturmiljö och identitet beskrivs Fristadsreservatet som en av
kommunens kulturhistoriskt värdefulla tillgångar: ”Kommunen äger flera
byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Många av dem är viktiga
symbolbyggnader för olika delar av Eskilstunas historia som
Rademachersmedjorna, Fristadsreservatet, stadshuset, teatern, Vattenpalatset,
sporthallen och biblioteket.”
Följande kommunala ställningstaganden gällande kulturmiljö bedöms som särskilt
relevanta för bedömningen av den aktuella fastigheten:




”Platsens kulturmiljövärden ska identifieras och analyseras i samband med
varje förändring och förnyelse. Särskilt värdefulla kulturmiljöer undantas
från exploatering”.
”Byggnader och anläggningar som vittnar om kommunens industrihistoria
värnas och utvecklas särskilt.”
”Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter AB föregår med gott
exempel genom att ta väl hand om byggnader i kommunal ägo samt värnar
kulturhistoriska och estetiska kvaliteter vid underhåll och förändringar i det
egna byggnadsbeståndet.”

Postadress

Besöksadress

631 86 Eskilstuna

E-post

Webbplats

kristina.birath@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

Alva Myrdals gata 1

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

0700-866031

Datum

Eskilstuna kommun

4 (7)

2016-06-20

I översiktsplanen lyfts även de kulturhistoriskt värdefulla miljöernas betydelse för
turism och näringslivsutveckling. I Del 2: Näringsliv, Turism är särskilt ett av
ställningstagandena relevant för värderingen av Fristadsreservatet:


”Den lokala historien används för att förstärka den egna identiteten och
profilera både orterna och landsbygden i förhållande till andra liknande
kommuner.”

Sammantaget kan konstateras att översiktsplanen ger en relativt tydlig inriktning
när det gäller bevarande av kulturhistoriska miljöer och byggnader samt betydelsen
av kultur- och stadsmiljöer för turism och besöksnäring. Stadsmiljön med
Fristadshusen längs Nygatan fyller också en viktig funktion ur ett pedagogiskt
perspektiv och för det kollektiva historiska minnet.
Riksintressen
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer har enligt 3:6 Miljöbalken
pekat ut ett antal kulturmiljöer av riksintresse. Enligt Miljöbalken ska område av
riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Riksintressen bevakas av Länsstyrelsen.
Vapensmedjan 1 utgör en del av uttrycket för riksintresse för kulturmiljövård i
Eskilstuna kommun (D5). Detta riksintresse för kulturmiljövård omfattar en stor
geografisk yta som inkluderar bland annat Munktellstaden, innerstaden, Gamla
staden och delar av Östermalm, Söder och Nyfors. Det är värt att notera att
beskrivningen av riksintressebeskrivningen i generella drag beskriver historiska
perioder, principer och deras uttryck, utan att peka ut specifika objekt – med
undantag för Rademachersmedjorna och Fristadshusen:
”Motivering:
Värdebeskrivning: Smides- manufaktur- och industristad som speglar många olika
utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram
till tiden efter 1950.
Uttryck för riksintresset:
Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns östra sida med långgata längs stranden
och småskalig träbebyggelse. Gestaltmässig, avancerad, rutnätsplan från 1658.
Olika administrativa stads och tätortsbildningar som senare slagits samman.
Rademachersmedjorna och Fristadshusen. Handels- och hantverksgårdar från
1700- och 1800-talet. Industrianläggningar och stadsplanemönster från 1800 1900-tal. Bostadsområden för arbetare och tjänstemän från 1900-talet.”
Utifrån riksintressets beskrivning av kulturhistoriska värden i Eskilstuna (D5) kan
slutsatsen dras att Fristadsreservatet, och därmed fastigheten Vapensmeden 1, utgör
en viktig del av riksintressets kärnvärden.
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Byggnadsminne
Eskilstuna museer väckte 1995 frågan om byggnadsminnesförklaring för
fastigheten Vapensmeden 1. Motiveringen för ansökan var att Vapensmedjan 1
med dess välbevarade smedjor och bostadshus utgör kärnan i den sista resten av
Eskilstuna fristad. Länsstyrelsen meddelade inskrivningsmyndigheten i februari
1996 att frågan om byggnadsminne väckts. 2006 utförde Stockholms
byggnadsantikvarier AB, på uppdrag av länsstyrelsen, en besiktning av fastigheten.
Fastigheten har även inspekterats av länsstyrelsen. 2010 beslutade Länsstyrelsen
om anmälningsplikt enligt 3 kap. 6 § lagen om kulturminnen (1988:950, KML) för
Vapensmeden 1.
I beslutet om anmälningsplikt beskriver Länsstyrelsen vilka värden man anser
föranleder beslutet: ”Länsstyrelsen anser att byggnaderna inom fastigheten
Vapensmeden 1 var för sig har höga kulturhistoriska värden men att det främst är
den mycket välbevarade helhetsmiljön, strukturen och den industrihistoriska
bakgrunden som är av stort intresse.” (Ur Länsstyrelsens beslut om anmälningsplikt
för fastigheten Vapensmeden 1…, 2010-01-22). Efter en anmälan från
fastighetsägaren vid en planerad förändring har Länsstyrelsen en månad på sig att
besluta om en byggnadsminnesförklaring är berättigad.
Anmälningsplikten innebär att fastighetsägaren (Eskilstuna kommun) måste
meddela Länsstyrelsen om bygg-, mark- eller rivningslov söks eller andra exteriöra
förändringar görs på byggnader och tomt. Med tanke på de bedömningar som gjorts
i ärendet och Länsstyrelsens uppfattning om de kulturhistoriska värdena är
sannolikheten relativt stor att Länsstyrelsen beslutar att byggnadsminnesförklara
fastigheten vid en sådan anmälan. Detta skulle medföra att skyddsbestämmelser
upprättas och att Länsstyrelsen får tillsynsansvar och prövar frågor om tillstånd till
åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna.
Detaljplan
Gällande detaljplan är från 1989 och fastigheten Vapensmeden 1 har bestämmelsen
Q, kulturreservat. Beteckningen Q innebär användning av byggnader som är
anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Q innebär inte något formellt
rivningsförbud, men i planbeskrivningen anges att byggnader inom fastigheten inte
får rivas: ”Samtliga byggnader inom fastigheten Vapensmeden 1, 2 och 13 har ett
stort kulturhistoriskt värde och får inte rivas.”
Teknisk status
I en förstudie för Vapensmeden 1 som gjordes av Struktor 2007 beskrivs
byggnadernas skick som varierat: ”Byggnaderna har utvändigt … underhållits vad
avser det mest nödvändiga. Något akut behov av exteriört underhåll bedöms inte
förligga för dagen. Grund och bottenstockar behöver dock ses över för ett par av
byggnaderna. Invändig standard är mycket låg för samtliga byggnader. Skall någon
av byggnaderna kunna nyttjas för boende eller annan daglig verksamhet året om
krävs omfattande reparationer och ombyggnader.”
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Två mer specifika beskrivningar och bedömningar görs av dels det tidigare
bostadshuset i korsningen (H): ”Byggnaden har sanerats för trägnagare”; och dels
av det tidigare bostadshuset mot Nygatan (L): ”Mycket dåligt skick invändigt. I
trapphuset finns springor i fasaden”. Det ska dock noteras att det gått snart nio år
sedan bedömningen gjordes.
En mycket summarisk kontroll av byggnaderna gjordes av besiktningsman från
Byggkonsult i Mälardalen i början av 2013. Beskrivning, diagnos och
rekommendationer begränsas till fyra meningar och kan inte anses uppfylla de krav
som bör ställas på en byggnadsteknisk och antikvarisk bedömning.
Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av graden av bevarandevärde för
Vapensmeden 1 grundar sig på en kartläggning och analys av ovan beskrivna
gällande riktlinjer, planer och lagstiftning med avseende på kulturhistoriska och
stadsmiljömässiga värden, samt förvaltningens egna iakttagelser. Den eventuella
underhållsskuld som byggt upp genom åren bör ses som en egen fråga som inte ska
få utgöra en risk för de befintliga och framtida kulturhistoriska, stadsmiljömässiga
och turistiska värdena. Denna aspekt har därför inte utgjort något vägande skäl i
bedömningen. För en slutlig avvägning mellan renoveringsbehov, nödvändiga
insatser, teknisk status och ekonomiska konsekvenser krävs dock ny och mer
utförlig inventering och utredning.
Stadsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att Fristadsreservatets
rumsliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värden bör bevaras som en central del
i en för staden unik stads- och kulturmiljö. Samtidigt anser förvaltningen att en
åtgärds- och handlingsplan bör tas fram av fastighetsägare och relevanta
förvaltningar för att säkra en framtida förvaltning där både de unika
kulturhistoriska värdena kan bevaras och lämpliga användningar kan ges plats. Ett
viktigt underlag för en sådan åtgärds- och handlingsplan kommer att vara en
uppdaterad och gedigen kartläggning av den byggnadstekniska statusen samt
beskrivning av åtgärder som krävs för att, på ett för användningen lämpligt och för
kulturvärdena varsamt vis, upprusta byggnader och tomt.
Stadsbyggnadsförvaltningen gör vidare bedömningen att det framför allt är den
cirka 30 meter djupa zonen söder om Nygatan och längs Nygatan som kan anses
utgöra en enhetlig och sammanhållen kärna i de stora kulturhistoriska,
stadsmiljömässiga och turistiska värdena hos Fristadsreservatet som beskrivits
ovan (se även flygbild på sidan 2). Med detta i åtanke bör, i samband med
framtagandet av en åtgärds- och handlingsplan, även en studie göras av
möjligheterna att ge den södra delen av fastigheten en ändrad användning. I det
arbetet ska även graden och arten av påverkan på kulturhistoriska,
stadsmiljömässiga och turistiska värden studeras och bedömas. Endast lösningar
som stärker fastighetens kultur- och stadsmiljö i sitt sammanhang och inte har
negativ påverkan på de unika kulturhistoriska värdena bör accepteras.
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§ 36
Medborgarförslag - Bevara Fristadsreservatets
kulturhistoriska värde (KFN/2016:107)
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit två likalydande medborgarförslag som enligt
Kommunfullmäktige ska behandlas som ett ärende om att bevara Fristadsreservatet
(Vapensmeden 1). Förslagen remitterades till Kultur- och fritidsnämnden för
yttrande. Då det finns ett uppdrag hos kommunledningskontoret att ta fram ett
förslag på framtida utveckling av området anser Kultur- och fritidsnämnden att
medborgarförslagen ska ses besvarade.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Mattias Berglund 016-710 32 54
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Kultur- och
fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag - Bevara
Fristadsreservatets kulturhistoriska värde
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Det har inkommit två likalydande medborgarförslag som enligt
Kommunfullmäktige ska behandlas som ett ärende om att bevara Fristadsreservatet
(Vapensmeden 1). Förslagen remitterades till Kultur- och fritidsnämnden för
yttrande. Då det finns ett uppdrag hos kommunledningskontoret att ta fram ett
förslag på framtida utveckling av området anser Kultur- och fritidsnämnden att
medborgarförslagen ska ses besvarade.

Ärendebeskrivning
Det har in kommit två likalydande medborgarförslag som berör Fristadsreservatet
(Vapensmeden 1). Medborgarförslagen vill att Kommunfullmäktige beslutar:





Att Vapensmeden 1 bibehålls för all framtid i kommunal ägo samt att
byggnaderna står kvar och restaureras.
Att fastigheten får en användning som säkrar allmänhetens tillträde till
området och byggnaderna.
Att användningen inte leder till krav på stora ombyggnationer utan istället
till upprustning och ett mått av återställande av sådant som skadats eller
tagits bort
Att slutresultatet ska bli en öppen anläggning med bevarad autenticitet där
människor kan få en god inblick i hur en representativ del av Eskilstuna
fristads bebyggelse, boende och verksamheter en gång såg ut.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2016 att de båda
förslagen skulle behandlas som ett ärende. Medborgarförslagen remitterades till
Kultur- och fritidsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Yttrandet ska vara
Kommunstyrelsen tillhanda senast den 5 oktober 2016.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun
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Kultur- och fritidsnämndens synpunkter
Fristadsreservatet (Vapensmeden 1) bildades genom att Eskilstuna kommun köpte
fastigheten 1970 och senare lät flytta dit ytterligare byggnader så att tomten bildade
en väl bevarad gårdsmiljö från Fristadsepoken. Ursprungstanken var inte att
Fristadsreservatet (som då omfattade kvarteren Vattenpasset och Vapensmeden,
alltså inte bara tomten Vapensmeden 1) skulle bli ett museum, utan syftet var att
bevara bebyggelsen. I gällande detaljplan från 1989 har fastigheten beteckning ”Q”
(kulturreservat) och i planen sägs det att fastigheten ska stanna kvar i kommunens
ägo Anledningen till att området enligt planen ska vara kvar i kommunal ägo är
dock att fastigheten rustas och nyttjandet får museal karaktär.
Området omfattas av anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (1988:950) vilket
innebär att förändringar i byggnaderna på ett sätt som väsentligt minskar dess
kulturhistoriska värde ska anmälas till länsstyrelsen. Anmälningsplikt är inte
detsamma som byggnadsminnesförklaring utan är en enklare form. Efter en
anmälan om planerade förändringar som påverkar det kulturhistoriska värdet och
dialog med fastighetsägaren om andra alternativ har Länsstyrelsen en månad på sig
att fatta beslut om byggnaderna ska byggnadsminnesförklaras.
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för området i nuläget efter att Kultur- och
fritidsnämnden överlämnade ansvaret då nämnden saknade resurser att utveckla
området. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i januari 2016 att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med både stadsbyggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden, ta fram ett förslag som möjliggör bostäder och
verksamhetsfastigheter på Vapensmeden 1.
Kultur- och fritidsnämnden har idag inget formellt ansvar för Fristadsreservatet och
yttrar sig inte direkt över några av medborgarförslagens förslag utan endast allmänt
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde var för sig men det är främst den väl
bevarade helhetsmiljön, strukturen och den industrihistoriska bakgrunden som är
av stort intresse. När Kultur- och fritidsnämnden ansvarade för byggnaderna fanns
flera förslag och försök att starta verksamhet t ex fristadsmuseum, verkstäder för
(konst-)hantverkare, byggnadsantikvarisk verksamhet, café, byggnadshytta. Det var
dock inte möjligt att utveckla området. Ett hinder för att kunna etablera verksamhet
är avsaknaden av moderna faciliteter så som toalett, avlopp och ordentlig
uppvärmning. Det skulle krävas betydande investeringar för upprustning som inte
ryms i nuvarande budget för att nämnden skulle kunna bedriva verksamhet i
området.
Det är viktigt att det kulturhistoriska perspektivet tas i beaktande under en
kommande utredning om framtida användning. Kultur- och fritidsnämnden
kommer delta via förvaltningen i arbetet med framtida utveckling av området enligt
beslutet på Kommunstyrelsens sammanträde 26 januari 2016.
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Då det finns ett uppdrag hos kommunledningskontoret att ta fram ett förslag på
framtida utveckling av området anser Kultur- och fritidsnämnden att
medborgarförslagen ska anses besvarade.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Mattias Berglund
Utredare
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Kommunstyrelsen
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§ 100
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bevara Fristadsreservatets
kulturhistoriska värde (KSKF/2016:258)
Beslut
1. De två medborgarförslagen om att bevara Fristadsreservatets kulturhistoriska
värde ska behandlas som ett ärende.
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas därefter
till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Två stycken medborgarförslag om att bevara Fristadsreservatets kulturhistoriska
värde har lämnats in till kommunfullmäktige den 15 april.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslagen uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att de två medborgarförslagen ska hanteras som
ett ärende. Kommunledningskontoret föreslår vidare att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen
inhämta yttrande från stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

