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förslag 26 augusti 

 6 

§ 16 Möte med Skånetrafikens presidium 25 nov 9-11  7 

§ 17 Återrapportering kring arbetet med regionplanen  8 
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Justerares signatur  

 
 

Uppdrag räddningstjänsten 

SÖSK beslutar 
Magnus Weberg, Sjöbo, får i uppdrag att samordna ett ägarmöte med SÖRF senast den 18 
juni 2020 och att även ta kontakt med politiska företrädare för Räddningstjänsten Syd för att 
se över möjligheterna att samordna ledningen mellan de båda räddningstjänsterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektörerna har fått i uppdrag att undersöka vilka effekter en sammanslagning av 
räddningstjänsten sydöstra Skåne och räddningstjänsten Syd skulle få. En konsult har utrett 
de närmare ekonomiska och organisatoriska effekterna av en sådan sammanslagning. Det 
framkommer att medlemsavgifterna skiljer sig åt och är betydligt lägre inom 
Räddningstjänsten Syd. Vid en jämförelse med samtliga kommuner i Skåne utifrån kostnaden 
per invånare förhåller sig dock kostnaden för räddningstjänsten i SÖSK kring ett genomsnitt 
för Skåne. Det finns ett organisatoriskt utrymme för att samordna ledningen i de båda 
förbunden. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag räddningstjänsten 

Föredragande 
Roger Larsson, konsult 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Magnus Weberg, Sjöbo, får i uppdrag att samordna ett ägarmöte med SÖRF senast den 18 
juni 2020 och att även ta kontakt med politiska företrädare för Räddningstjänsten Syd för att 
se över möjligheterna att samordna ledningen mellan de båda räddningstjänsterna. 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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Återkoppling Culinary Heritage och Regional mat 

SÖSK beslutar 
SÖSK tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Information delges om att positiva samtal förts med Regional mat i Skåne om den fortsatta 
hanteringen för de båda verksamheterna, Culinary Heritage och Regional Mat. Regional Mat 
Skåne ansöker om organisationsnummer för att kunna bilda en egen förening. Dialogen 
fortsätter därefter. 

Föredragande 
Cornelia Englén, kanslichef 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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SÖSK 
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SÖSK § 14 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Återkoppling kring skrivelse om superbussar 

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar om ett extrainsatt möte den 25 augusti kl. 13.30 i Ystad. Förutom 
Skånetrafiken bjuds också Trafikverket in till mötet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
SÖSK har skickat en gemensam skrivelse till Skånetrafiken med anledning av handläggningen 
av det regionala superbusskonceptet. SÖSK efterlyser en tydlighet i processen samt 
överenskommelser som är tydliga vad avser tidplan och den ekonomiska 
kostnadsfördelningen. Skånetrafiken har återkopplat med att de önskar ett fysiskt möte.  
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Skånetrafiken 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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Extrainsatt möte med SÖSK för frågan om räddningstjänsten 
och Skånetrafikens superbussar  

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar om ett extrainsatt möte den 25 augusti kl. 13.30 i Ystad. Förutom 
Skånetrafiken bjuds också Trafikverket in till mötet. 

Sammanfattning av ärendet 
SÖSK har skickat en gemensam skrivelse till Skånetrafiken med anledning av handläggningen 
av det regionala superbusskonceptet. SÖSK efterlyser en tydlighet i processen samt 
överenskommelser som är tydliga vad avser tidplan och den ekonomiska 
kostnadsfördelningen. Skånetrafiken har återkopplat med att de önskar ett fysiskt möte.  
 
Ett extra möte behövs också för att fatta beslut om hur frågan om räddningstjänsten tas 
vidare. 

Beslutsunderlag 
Svar från Skånetrafiken 

Förslag till beslut 
SÖSK beslutar om ett extrainsatt möte den 25 augusti kl. 13.30 i Ystad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg, Tomelilla, föreslår att också Trafikverket bjuds in till mötet. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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Justerares signatur  

 
 

Möte med Skånetrafikens presidium  

SÖSK beslutar 
SÖSK utser kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo och Simrishamn samt oppositionens 
företrädare i Tomelilla och Simrishamn att företräda SÖSK vid möte med Skånetrafikens 
presidium. Mötet genomförs i Sjöbo. 

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har bjudit in till dialog om kollektrafikens utveckling och utbud den 25 
november 2020 kl. 9-11.  
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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Återrapportering kring arbetet med regionplanen 

SÖSK beslutar 
SÖSK tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett arbete inom Region Skåne pågår med att ta fram en regionplan vilket numera är ett 
lagstadgat krav. Oppositionsrådet i Ystad som deltar i en av arbetsgrupperna rapporterar om 
hur arbetet fortskrider och bland annat om en träff den 17 juni där flera regionens politiker 
ska informera om arbetet. 
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Justerares signatur  

 
 

Integrerad budget 

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar att återföra respektive kommuns egna kapital enligt invånarantal i respektive 
kommun per den 31 december 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
SÖSK budgetmedel kommer fortsättningsvis inte att redovisas separat utan blir en del av 
Ystads kommuns budget. I samband med att SÖSK-samarbetet inleddes bidrog samtliga 
kommuner med ett eget kapital. För att särskilja medlen när SÖSK-redovisningen integreras i 
Ystads redovisning behöver det ursprungliga inbetalade egna kapitalet regleras för att särskilja 
medlen. Förslaget är därför att det egna kapitalet ska återföras till respektive kommun under 
2020. Som en konsekvens av det kommer underskott och överskott i verksamheten att 
behöva regleras på annat sätt.  
 
Eventuellt överskott kommer att regleras på nästkommande faktura enligt 
befolkningsfördelningen den 1 november året närmast det aktuella. Eventuella underskott tar 
Ystads kommun ansvar för om inte annat har överenskommits. SÖSK har 1 580 tkr i eget 
kapital per den 31 december 2019 och medlemskommunerna får sin del andel av det egna 
kapitalet återbetalat enligt befolkningsfördelningen den 31 december 2019. 
 

 

Förslag till beslut 
SÖSK beslutar att återföra respektive kommuns egna kapital enligt invånarantal i respektive 
kommun per den 31 december 2019. 

Föredragande 
Cornelia Englén, kanslichef 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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