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§ 1 Samordning av SÖSK och kanslifunktioner  3 

§ 2 Val av representant till FIRS  4 

§ 3 Återrapportering av föreningen Leader Sydöstra 
Skåne  5 

§ 4 Begäran om överföring av medel för EU-
kompetenslyft till 2020 2020/8 6 

§ 5 Årsredovisning för SÖSK för 2019 2020/7 7 

§ 6 Budget för SÖSK för 2020 2020/5 8 - 9 

§ 7 Culinary Heritage 2020/4 10 - 11 

§ 8 EU-kompetenslyft 2020/3 12 

§ 9 Europa Direkt 2020/2 13 - 14 

§ 10 Ledningsplan för SÖSK för 2020 2020/6 15 

§ 11 Förändring av samverkansavtal för SÖSK 2020/1 16 - 17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK § 1    

Justerares signatur  

 
 

Samordning av SÖSK och kanslifunktioner 

SÖSK beslutar 
SÖSK tar del av informationen om arbetssätt och organisation för samarbetet inom ramen 
för SÖSK. 

Sammanfattning av ärendet 
En förändring av fördelningen av SÖSK-kansliets arbetsuppgifter har skett som innebär att 
kansliavdelningen vid Ystads kommun ansvarar för den. 

Föredragande 
Mariana Vikström, kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 2    

Justerares signatur  

 
 

Val av representant till FIRS 

SÖSK beslutar 
Sara Anheden, Tomelilla och Jeanette Ovesson, Simrishamn, företräder SÖSK i FIRS. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Region Skåne finns Forsknings- och innovationsrådet – FIRS – ett forum för att 
diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS roll är att hitta sätt för hur 
man driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som bedöms 
nödvändiga. FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens 
universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, 
Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet Skåne samt näringslivet. Sydöstra Skåne 
har möjlighet att utse en kommundirektör och en politiker som ledamöter i FIRS. Britt-Marie 
Börjesson har utsetts att representera kommundirektörerna från SÖSK i FIRS. En politisk 
representant från Sydöstra Skåne ska alltså också utses. FIRS sammanträder enligt följande 
under år 2020, 
-   den 3 juni 
-   den 15 september 
-   den 2 december. 

4



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK § 3    

Justerares signatur  

 
 

Återrapportering av föreningen Leader Sydöstra Skåne 

SÖSK beslutar 
SÖSK tar del av återrapporteringen för Leader Sydöstra Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 
Leader Sydöstra Skåne återrapporterar 2019 års verksamhet och beviljade projekt. 

Föredragande 
Kristin Persson, verksamhetsledare för Leader 
Andreas Thell, projektledare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 4 Dnr 2020/8 

Justerares signatur  

 
 

Begäran om överföring av medel för EU-kompetenslyft till 
2020 

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar att 56 543 kr av medlen för EU-kompetenslyf periodiseras till 2020. Detta 
istället för att upptas i Sjöbos allmänna resultat 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av vakanser i verksamheten EU-kompetenslyft har det blivit ett överskott i 
verksamheten på 56 543 SEK. Dessa medel har ej nyttjats och det finns därför anledning att 
dessa medel kan periodiseras från 2019 till 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 27 februari 2020 

Förslag till beslut 
Sjöbo kommun önskar ett kommittébeslut 3 mars 2020, på att de 56 543 SEK kan 
periodiseras till 2020. Detta istället för att upptas i Sjöbos allmänna resultat 2019.  
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 5 Dnr 2020/7 

Justerares signatur  

 
 

Årsredovisning för SÖSK för 2019 

SÖSK beslutar 
SÖSK godkänner årsredovisningen för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK, bedriver gemensam verksamhet som finansieras 
solidariskt av medlemskommunerna – Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad som syftar till 
att stärka den sydöstra delen av Skåne. Varje år beslutar SÖSK om en budget för sin 
verksamhet som följs upp kvartalsvis och sedan genom en årsredovisning. Årsredovisningen 
ska godkännas av SÖSK och sedan i kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för 2019 

Förslag till beslut 
Kommittén beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att godkänna 
årsredovisningen för SÖSK för år 2019. 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 6 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 
 

Budget för SÖSK för 2020 

SÖSK beslutar 
Kommittén beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att avgifterna för 
verksamheten inom SÖSK ska uppgå till 21 kronor per invånare eller totalt sett 1 844 563 kr 
fördelat enligt följande. 
 
SÖSK basverksamhet                       907 929 kr 
Europa Direkt                                689 017 kr 
Projektutvecklingsverksamhet     247 617 kr 
 
Kommittén beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att avgiften 
för 2020 för att bli medlem i 
- Culinary Heritage som region ska vara 20 000 kr 
 
Kommittén beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om 
budget för respektive verksamhet enligt bilaga SÖSK-budget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK, bedriver gemensam verksamhet som finansieras 
solidariskt av medlemskommunerna – Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 
Verksamheten eller samarbetet sker utifrån en beslutad ledningsplan. Samarbetet syftar till att 
Sydöstra Skåne ska kunna erbjuda framtidstro och livskvalitet, vara en stark, hållbar 
tillväxtmotor, stärka mångfalden av goda livsmiljöer, ställa om för att klara välfärden och vara 
globalt attraktivt.  
 
Ystads kommun samordnar och administrerar samarbetet inom SÖSK vilket utgör SÖSK 
basverksamhet.  
Europa Direkt är ett informationsnätverk som delvis finansieras av EU-kommissionen och 
syftar till att öka kunskapen om och legitimiteten för EU. Parallellt med det finansieras 
kompetenslyft om EU. Ökad kunskap om EU är alltså också en del av SÖSK-samarbetet. 
 
Utöver det äger och förvaltar SÖSK varumärket Culinary Heritage Europé (Regional 
Matkultur sv översättning)  Verksamheten ska finansieras av licensavgifter från regionala 
företagsnätverk som vill använda varumärket. 

Beslutsunderlag 
Budget för SÖSK basverksamhet, Europa Direkt, EU Kompetenslyft, Culinary Heritage   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 6 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

Förslag till beslut 
Kommittén beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att avgifterna för 
verksamheten inom SÖSK ska uppgå till 21 kronor per invånare eller totalt sett 1 844 563 kr 
fördelat enligt följande. 
 
SÖSK basverksamhet  907 929 kr 
Europa Direkt  689 017 kr 
Projektutvecklingsverksamhet 247 617 kr 
 
Kommittén beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att avgiften 
för 2020 för att bli medlem i 
- Culinary Heritage som region ska vara 20 000 kr 
 
Kommittén beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om 
budget för respektive verksamhet enligt bilaga SÖSK-budget. 

Föredragande 
Mariana Vikström, kommundirektör 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 7 Dnr 2020/4 

Justerares signatur  

 
 

Culinary Heritage 

SÖSK beslutar 
Kommundirektörerna får i uppdrag att undersöka möjligheterna att föra över Culinary 
Heritage-verksamheten och ägandet av varumärket från kommunerna till annan organisation. 
 
Kommundirektörerna ska redogöra för vad de kommit fram till i januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten Culinary Heritage syftar till att matupplevelser ska vara en fortsatt stark 
dragningskraft för turismen såväl i Skåne som i EU. Verksamheten bygger på regionala 
företagsnätverk vars licensavgift för användning av varumärket ska finansiera verksamheten. 
Licensavgifternas omfattning finansierar historiskt och idag ca 40-50 procent av en 
verksamhetsledarens tjänst. Nuvarande verksamhetsledare är tillsvidareanställd på 90% i 
Ystad kommun. Ystad står för risken i differensen. Historiskt har detta hanterats genom 
diverse EU-projekt som både finansierat aktuella löpande kostnader, samt upplupna skulder 
kopplat till denna differens. För närvarande finns två EU-projekt som fyller denna funktion 
och som löper ut hösten 2020.  
 
De regionala licenstagarna inom Culinary Heritage som organiserar och ansvar för 
företagsmedlemmarna är geografiskt sett koncentrerade till östra Europa med tyngdpunkt i 
Polen. Totalt sett uppgår antalet regioner till cirka 45 stycken varav Regional Matkultur Skåne 
utgör en av dessa regioner. Historiskt är det dock endast mellan 23-28 regioner som är 
betalande licenstagare.  I Skåne uppgår antalet medlemsföretag till 78 och i den skånska, 
sydöstra regionen deltar cirka 35-40 företag. Verksamheten Culinary Heritage och dess 
verksamhetsledare har framför allt fokus på utländska regioner och har som uppgift att 
förvalta och utveckla varumärket ”Culinary Heritage”. I det ansvaret ligger att rekrytera nya 
regionala aktörer som licenstagare och som motor för lokala företagsnätverk. Utvecklingen 
har inte gått som önskat i detta och idag finns det 23 betalande regioner emedan dessa 
uppgick till 25 st 2010.  
 
Det saknas uppföljningar av vilka effekter verksamheten Culinary Heritage skapar, varför det 
inte är möjligt att värdera nyttan av densamma för SÖSK medlemskommuners turism och 
företagande. Verksamheten kan också ifrågasättas ur ett legalt perspektiv då den innebär att 
kommunen tar ett finansiellt och administrativt ansvar för ett företagsvarumärke vilket 
innebär att kommunerna gynnar enskilda företagare och då främst sådana som inte är 
lokaliserade inom sydöstra Skånes kommungränser. Det är ju dock inte ovanligt att 
kommuner agerar initiativtagare till olika främjande och stödjande insatser med syftet att 
överlämna initiativet till de som främjas av insatsen/nätverket.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 7 Dnr 2020/4 

Justerares signatur  

Eftersom varumärket har funnits under nästan tre decennier är bedömningen att regionerna 
med sina medlemmar borde kunna driva verksamheten och vidareutveckla varumärket själva 
om de anser att den är till fördel för dem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Mariana Vikström 

Förslag till beslut 
Kommundirektörerna får i uppdrag att föra över Culinary Heritage-verksamheten och 
ägandet av varumärket från kommunerna till annan organisation från och med den 1 januari 
2021. 

Föredragande 
Mariana Vikström, kommundirektör 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg, Tomelilla, Cecilia Olsson Carlsson, Sjöbo, Magnus Weberg, Sjöbo, Kristina 
Bendz, Ystad, vill att överföringen av verksamheten ska ske utan att slutdatum anges. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om SÖSK kan besluta enligt förslaget med tillägget att slutdatum för 
överföringen tas bort. 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 8 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

EU-kompetenslyft 

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar att EU-kompetenslyftet ska pågå även under 2021 och 2022. Det innebär att 
varje kommun förbinder sig att bidra med 3 kronor per invånare och år. 
 
Kompetenslyftet ska riktas in mot näringsliv och skolor. Under tiden verksamheten pågår ska 
en kvalitativ utvärdering genomföras. Behovet av verksamheten ska analyseras 

Sammanfattning av ärendet 
EU-kompetenslyft är ett uppdrag till Europa Direkt från SÖSK. Verksamheten finansieras 
med 3kr/invånare (ca 300Tkr) från Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun. 
Verksamhetsledaren för Europa Direkt arbetar deltid (30 procent) med dessa frågor.  
• Bättre nyttjande av externt stöd för kommunal verksamhetsutveckling.  
• Förbättra förankring, fortlevnad och resultatspridning av projektarbete 
• Öka kompetensen i kommunerna kring EU-projekt, verktyg och finansieringsmöjligheter.  
Kommunförbundet tillhandahåller liknande service och kommunerna hanterar denna service 
internt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Marina Vikström 

Förslag till beslut 
SÖSK beslutar att EU-kompetenslyftet ska pågå även under 2021 och 2022. Det innebär att 
varje kommun förbinder sig att bidra med 3 kronor per invånare och år. 
 
Kompetenslyftet ska riktas in mot näringsliv och skolor. Under tiden verksamheten pågår ska 
en kvalitativ utvärdering genomföras. Behovet av verksamheten ska analyseras.  
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 9 Dnr 2020/2 

Justerares signatur  

 
 

Europa Direkt 

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar att ansöka om en ytterligare period för att bedriva programkontor Europa 
Direkt med Sjöbo kommun som värdkommun för perioden 2021 och framåt. Ansökan ska 
innefatta äskande om årligt bidrag på minst 27.720 € för Europa Direkt. Varje kommun inom 
SÖSK ska bidra med 7 kr per invånare och år under programperioden 

Sammanfattning av ärendet 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har sedan Sveriges inträde i EU bedrivit någon form av 
delregionalt EU-informationskontor, största delen av tiden med EU-medel förmedlade 
genom EU-kommissionen. Europeiska kommissionens representation i Sverige har nu 
meddelat på konferens i Stockholm 2020-02-06 att utlysning för möjlighet att söka medel för 
Europa direkt-informationskontor (EDIC) för åren 2021 och framåt kommer att ske mellan 
mars till maj 2020.  
 
Sjöbo kommun vill fortsätta verksamheten och föreslår  SÖSK, att Sjöbo kommun samt 
kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad nu tar en gemensam avsiktsförklaring om att 
åter söka medel för att bedriva ett regionalt EU-informationskontor för perioden 2021 ff. 
Sjöbo kommun önskar fortsätta att vara värdkommun för ett Europa Direktkontor i vårt 
område. Europa Direkt är EU:s lokala/regionala mötesplats för information om EU, dess 
organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter. Under nuvarande period 
finns ca 450 informationskontor i Europa, 14 i Sverige och 3 i Skåne. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse för Europa Direkt för 2019 
Verksamhetsplan för Europa direkt 
Tjänsteskrivelse av Lia Sandberg, verksamhetsledare Europa Direkt 

Förslag till beslut 
SÖSK beslutar att ansöka om en ytterligare period för att bedriva programkontor Europa 
Direkt med Sjöbo kommun som värdkommun för perioden 2021 och framåt. Ansökan ska 
innefatta äskande om årligt bidrag på minst 27.720 € för Europa Direkt. Varje kommun inom 
SÖSK ska bidra med 7 kr per invånare och år under programperioden. 

Föredragande 
Lia Sandberg, verksamhetsledare Europa direkt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 9 Dnr 2020/2 

Justerares signatur  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Magnus Weberg, Sjöbo, yrkar bifall till förslaget. 
 
 
Beslut skickas till: 
Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK § 10 Dnr 2020/6 

Justerares signatur  

 
 

Ledningsplan för SÖSK för 2020 

SÖSK beslutar 
SÖSK antar ledningsplanen för Sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK, bedriver gemensam verksamhet som finansieras 
solidariskt av medlemskommunerna – Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Under en tid 
har ett arbete med att utveckla samarbetet inom SÖSK pågått för att identifiera inom vilka 
frågor samverkan ger störst effekt. Det arbetet har resulterat i en så kallad ledningsplan för 
SÖSK som bygger på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi för Skåne. Ledningsplanen 
ska utgöra ett stöd för det framtida arbetet inom SÖSK och identifierar utvecklingsområden 
och målsättningar. 
 
I ledningsplanen anges att samarbetet inom SÖSK ska syfta till att Sydöstra Skåne ska kunna 
erbjuda framtidstro och livskvalitet, vara en stark, hållbar tillväxtmotor, stärka mångfalden av 
goda livsmiljöer, ställa om för att klara välfärden och vara globalt attraktivt.  

Beslutsunderlag 
Ledningsplan för SÖSK för 2020 

Förslag till beslut 
SÖSK antar ledningsplanen för Sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna för 2020. 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 11 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Förändring av samverkansavtal för SÖSK 

SÖSK beslutar 
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 9 § samverkansavtalet för 
SÖSK ska ha följande lydelse. 
 
Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av 
respektive kommun på erforderligt sätt.  
 
Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska 
stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive kommun. 
 
Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun 
per tertial. 
 
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 11 § samverkansavtalet för 
SÖSK utgår vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna ändras. 
Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.  
 
Samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett nytt samverkansavtal för kommunerna där 
utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam ledningsplan. Kommittén utgör det 
beslutande organet i SÖSK men har ingen självständig beslutanderätt utan den tillkommer 
respektive kommun. SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog 
över kommungränserna. Samverkansformen är inte ett eget juridiskt organ och har därför 
inte heller något eget organisationsnummer.  
 
För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads kommun. I det 
ingår också att ansvara för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan. 
Men ramarna för de ekonomiska förutsättningarna beslutas av fullmäktige i respektive 
kommun. Det finns därför inte anledning för SÖSK att redovisa sin budget separat eller att 
kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet eftersom samverkan enbart bygger på ett avtal 
mellan de respektive kommunerna. Ansvarsfriheten prövas genom att kommunfullmäktige i 
respektive kommun beviljar kommunstyrelsen, eller annan nämnd under vilken SÖSK-
samarbetet organiseras, ansvarsfrihet. Det följer av 12 kap. 1 § kommunallagen. I 
bestämmelsen anges att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden samt de juridiska personer 
eller enskilda individer som kommunen beslutat lämna över en kommunal angelägenhet till.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
SÖSK  
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

  

SÖSK  § 11 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till samarbetet i kommittén 
att utgöra en del av Ystads kommuns budget och årsredovisningen kommer inte att prövas 
för sig. All administration sker redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads 
kommun. Av dessa skäl behöver lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan 11 
§ samma avtal utgår. 
 
I 9 § samverkansavtalet för SÖSK anges att faktureringen för avgifterna ska fördelas 
kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. Bestämmelsen hade samma lydelse 
innan samverkansavtalet reviderades hösten år 2019. Faktureringen av avgifterna för SÖSK-
verksamheten har alltid skett per tertial varför det också föreslås bli lydelsen i 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal 

Förslag till beslut 
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 9 § samverkansavtalet för 
SÖSK ska ha följande lydelse. 
 
Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av 
respektive kommun på erforderligt sätt.  
 
Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska 
stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive kommun. 
 
Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun 
per tertial. 
 
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 11 § samverkansavtalet för 
SÖSK utgår vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna ändras. 
Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.  
 
Samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 juli 2020. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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