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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Christian Nilsson kl. 09:00-10:26  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Madeleine Atlas (C) §108, §§112-113 
Tony Hansson (S)  ersätter Janet Andersson (S) 
Lars Holmström (V) §§114-115 ersätter Madeleine Atlas (C) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Lars Holmström (V) §108, §§112-113 
Sven-Olov Wallin (L) 

  
Övriga närvarande Ina Petersson (nämndsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) 
Vendela Björkman (mark- och exploateringsingenjör) §112 
Marie Carlberg (kommunikationschef) §113 
Eric Nerme (konsult) §113 
Jan Tingecz (tf. ekonomichef) 
Karl Lundberg (HR-chef) §114 

  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-08-30   
  
Protokollet omfattar §108, §§112-115 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Catharina Malmborg (M)  
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Innehåll 
 

§108 Val av protokolljusterare 

§112 Framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen och Skytteskogen, 
Stehag 

§113 Information om bredband 

§114 Information om budgetberedning 

§115 Kommundirektören informerar 
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§ 108  

Val av protokolljusterare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Fredrik 
Ottesen (SD) utses till ersättare. Protokollet justeras den 30 augusti 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 112    KS.2022.0290 

Framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen och Skytteskogen, 
Stehag  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun äger Gyaskogen och Skytteskogen i Stehag. Tillsammans utgör de 
båda skogarna cirka 75 hektar. Det finns inget beslut om hur skogarna ska förvaltas 
och Kommunledningskontoret utför därför endast nödvändiga åtgärder i skogarna. I 
egenskap av fastighetsägare önskar Kommunledningskontoret att få i uppdrag att, i 
dialog med andra förvaltningar, ta fram mål för en långsiktig förvaltning av 
Gyaskogen och Skytteskogen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen och 

Skytteskogen, Stehag 
• Förslag till arbetsgång för framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen och 

Skytteskogen 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
 

Beredning 
Gyaskogen och Skytteskogen är båda tätortsnära skogar som ger höga 
boendekvaliteter i Stehag. Gyaskogen består av både löv- och barrskog och är cirka 
65 hektar stor. Skogen är mycket omtyckt för rekreation och i Gyaskogen finns 
promenadslingor, ett belyst elljusspår och utegym. Det finns även höga naturvärden i 
skogen såsom grova ädellövträd. Skytteskogen är en cirka 10 hektar stor lövskog 
som är belägen söder om järnvägen i Stehag. Skytteskogen nyttjas inte i samma 
omfattning som Gyaskogen, men då även Skytteskogen är en tätortsnära skog med 
kvaliteter bör arbetet med att ta fram mål för förvaltning även omfatta Skytteskogen. 

Beroende på hur skogarna långsiktigt förvaltas kan skogarna utvecklas i olika 
riktningar. Kommunledningskontoret anser att det finns tre tydliga inriktningar som 
kan ligga till grund för mål för förvaltning av skogarna. Dessa inriktningar är natur, 
rekreation och produktion. Inriktningarna kan även kombineras såsom en 
kombination av natur och rekreation. 

Vid inriktning mot natur ska förvaltningen bedrivas på ett sätt att naturvärden i 
skogarna bevaras och utvecklas. I syfte att skapa så stora naturvärden som möjligt 
kan en skötselplan tas fram av ekologer och biologer. 

Vid inriktning mot rekreation ska förvaltning bedrivas på ett sätt att 
rekreationsmöjligheterna i skogarna utvecklas. För att utveckla 
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rekreationsmöjligheterna kan en utvecklingsplan tas fram i nära dialog med 
föreningar och andra intresserade. 

Ett annat alternativ är att till viss del inrikta förvaltningen mot produktion. Delar av 
Gyaskogen består av barrskog och inom denna del skulle förvaltningen kunna 
inriktas mot produktion. Vid inriktning mot produktion kan en skogsbruksplan tas 
fram av ett skogsbolag för de delar av skogen där produktion kan bedrivas. För 
övriga delar av skogen kan en skötselplan tas fram av ekologer och biologer. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till arbetsgång för framtagning av 
mål för förvaltning av skogarna. Förslaget innefattar att Kommunledningskontoret 
sätter ihop en arbetsgrupp med representanter från Kommunledningskontoret, Miljö 
och Samhällsbyggnad samt Kultur och Fritid. För att involvera medborgare och 
föreningar innefattar förslaget även att arbetsgruppen, i enlighet med den av 
kommunfullmäktige antagna policyn för medborgardialog i Eslövs kommun, skapar 
en dialogportal på hemsidan samt håller en workshop i Stehag under december 2022 
och januari 2023. Arbetsgruppen sammanställer sedan resultaten från 
medborgardialogen och presenterar ett förslag till beslut för kommunstyrelsens 
arbetsutskott i april 2023. I den löpande förvaltningen av skogarna har medborgarnas 
engagemang varit påtagligt och Kommunledningskontoret ser det därför som mycket 
viktigt att medborgare involveras på ett tydligt sätt i denna process. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdrag att ta 
fram mål för förvaltning av Gyaskogen och Skytteskogen. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
 

  

6 ( 9 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-08-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 113  

Information om bredband  

Ärendebeskrivning  
Marie Carlberg, kommunikationschef och Eric Nerme, konsult, informerar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om fiberutbyggnaden i Eslövs kommun avseende 
nuläge och arbetet framöver. Eslövs kommun lever upp till Skånesnittet och 
yttäckningen av fiber inom kommunen är bra men ett fåtal områden har identifierats 
där det är mer glest. Arbetsutskottet får även ta del av vilka svårigheter och 
komplikationer som har uppstått i samband med fiberarbetet. 

Beslutsunderlag 
• Presentation om bredband 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    KS.2022.0001 

Information om budgetberedning  

Ärendebeskrivning  
Karl Lundberg, HR-chef, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om det nya 
pensionsavtalet som börjar att gälla den 1 januari 2023. Pensionsavtalet innebär 
bland annat en höjd tjänstemannapension för medarbetarna där avsättningar kommer 
att göras fyra gånger om året, vilket är fler gånger än tidigare. Ett nytt pensionsavtal 
grundar sig i ett behov av konkurrenskraftigt pensionsavtal och kommer att bidra till 
att kommunerna blir en mer attraktiv arbetsgivare. 

Jan Tingecz, tf. ekonomichef, informerar om vilka konsekvenser den stora ökningen 
av pensionskostnader får för kommunen samt energikostnadsutvecklingen. 
Arbetsutskottet får information om den ekonomiska situationen för kommunen och 
hur kommunen kan gå vidare i arbetet med att möta de utmaningar som finns 
framöver. Workshops kommer bland annat att hållas med förvaltningscheferna för att 
komma vidare i arbetet. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 115  

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Eva Hallberg, kommundirektör, informerar om trygghetsfrågorna i kommunen. En 
ny trygghetssamordnare, Martin Broms, har anställts och kommer att påbörja sin 
anställning i slutet på augusti. Eva informerar att kommunen har blivit kontaktad om 
bekymmer från ungdomar som tar sig in i lokaler under kvällstid. 
Samverkansgruppen Örat mot marken har haft ett utökat möte i förra veckan för att 
diskutera oroligheterna och för att få de olika aktörernas syn på dessa samt för att 
komma fram till vad man kan göra framåt. En åtgärd som det har diskuterats och 
beslutats om är "vuxna på stan" vilket innebär att vuxna kommer att finnas till hands 
på stan, som man kan vända sig till, om något skulle uppstå. En trygghetsvandring 
kommer även att genomföras i veckan under kvällstid tillsammans med 
fastighetsägare.  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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