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1. Inledning 
Svinesundskommittén är en ideell organisation med verksamhet som syftar till att främja det nordiska 

samarbetet med särskild inriktning på Sverige och Norge. Föreningen är ett forum för fortlöpande 

kontakt mellan de i gränsregionen ingående kommunerna och region/fylkeskommune med uppgift att 

befrämja och aktivt verka för utökat samarbete. Kommittén jobbar aktivt med att se gränsen mellan 

Sverige och Norge som en möjlighet och inte som ett hinder. Svinesundskommittén är ett av tolv 

samarbetsområden som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete över gränsen.  

 

Svinesundskommitténs verksamhet finansieras via medlemsavgifter och serviceavgifter samt bidrag från 

Nordiska ministerrådet för basverksamhet och projektverksamhet samt projektbidrag såsom 

medfinansiering från EU, Västra Götalandsregionen och Østfolds fylkeskommune med flera. 

 

Svinesundskommittén är sedan 11 oktober 2013 en organisation som har ersatt nätverket 

Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland. Motivet var att verksamheten erhållit sådan omfattning att 

det ansågs angeläget att skapa en organisation med ett eget organisationsnummer och därmed full 

kapacitet att fatta egna beslut. 

 

Regionen har det tätaste och mest frekventa kontaktmönstret längs hela norsk-svenska gränsen 

gällande trafik, handel, turism och arbetspendling. Inom Svinesundskommitténs samarbetsområde 

(Østfold och Fyrbodal) bor totalt 567 127 personer. I Østfolds fylkeskommune bor 295 4211 personer 

varav 205 246 personer i de norska medlemskommunerna (SSB). I Fyrbodal bor 271 7062 personer 

varav 120 975 personer i de svenska medlemskommunerna (SCB). 

 
 

2. Vision 
En gränsregion med stark och hållbar tillväxt, där gränsen skapar möjligheter och ger värdeökning för 

boende, besökare och näringsliv. 

 
  

3. Övergripande mål 
• Å Utvikle Svinesundsområdet som en av Nordens mest attraktive/sterkeste grensregioner for 

bosetting, næringsutvikling og reiseliv.  

• Å Bidra til at riksgrensen representerer en mulighet for utvikling i regionen (regionsforøkning). 

 
 
 
 

                                              
1 Avser befolkning per 2017-12-31 (SSB)  
2 Avser befolkning per 2017-12-31 (SCB) 
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4. Roll/uppgift 
• Gränsöverskridande samarbets- och tillväxtarena 

• Nätverksbyggare, och plattform för erfarenhetsutbyte  

• Utveckling, samordning och projektinitiering 

• Driva lösningsprocesser avseende gränshinder, medverka till gränsregionala möjligheter istället 

för hinder 

• Driva Interregprojekt med fokus på beslutade fokusområden: Blå och Grön Tillväxt, 

Turism/Resiseliv, Gränshinder samt Hållbara transporter/kollektivtrafik 

• Øke regionens kjennskap og omdømme. Sette regionens tema på de nasjonale sakskart 

• Ta opp felles grenseregionale spörsmål 

• Leda och driva den ideella föreningen Svinesundskommittén (802477-9863) 

 
 

5. Verksamhet 
Verksamheten i Svinesundskommittén började formellt 11 oktober 2013 med antagande av 

stadgar/vedtekter. Valet av organisationsform motiverades av planerade intäkter av EU-projekt/bidrag, 

uppdragsverksamhet med mera. Svinesundskommittén är en ideell förening och har sedan 20160701 

inte rätt att lyfta moms, vilket påverkar verksamhetens budget. 

 

Svinesundskommittén ingår som en av två gränskommittéer i temagruppen Innovativa och resilienta 

regioner i Nordiska Ministerrådets arbete med nordiskt samarbetsprogram för regional utveckling och 

planering 2017 - 2020. I detta arbete har Svinesundskommittén valt att fokusera på digitalisering då det 

är ett fokusområde både i Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune. 

Svinesundskommittén har valt att koppla arbetet till projektet Framtiden är blå i Svinesundsregionen 2 och 

till nätverket med kommundirektörer/rådmän. Digitalisering är en stor möjlighet och utmaning för 

kommunerna och deras verksamhet och ett erfarenhetsutbyte över gränsen kan vara intressant. 

 
Verksamhetsplan 
Svinesundskommittén har arbetat enligt verksamhetsplan, i vilken framgår prioriteringar för 

verksamheten under 2017.    

 

Basverksamhet och projektverksamhet 
Svinesundskommittén bedriver verksamhet inom en rad områden för att utveckla gränsregionen. 

Verksamheten kan delas in i två delar; basverksamhet och projektverksamhet.  

 

5.1 Basverksamhet 
I basverksamheten ingår löpande administrativt arbete som kallelser, protokoll, utskick, fakturahantering, 

arbetsgivarfrågor, bokslut, momsdeklarationer samt övriga administrativa arbetsuppgifter kopplade till 

att Svinesundskommittén är en ideell förening med verksamhet. Kommittén har motsvarande åtaganden 

som ett företag. 
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Exempel på övrigt arbete kan vara nätverksbyggande, informationsinsatser, kontakter med 

medlemskommuner, myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå, Nordiska 

ministerrådet, nordiska gränsregioner, företag, norska och svenska institutioner, Interreg Sverige-Norge 

och andra EU-program.  

 

Svinesundskommittén köpte under 2017 50% tjänst som ekonom från Strömstad kommun.  

Svinesundskommittén hyr en kontorslokal bestående av två mindre rum för sin verksamhet i Strömstad 

Stadshus och hyr arbetsplats för en person på Fyrbodals kommunalförbund, samt hyr lokal i Bengtsfors 

för projektledaren för projekt Grön Tillväxt – Trä.  

 

Bokföringstjänster, bokslut och deklaration köper Svinesundskommittén från KGH Accountancy & 

VAT. Under 2017 genomförde Svinesundskommittén en upphandling av kommunikationstjänster. 

Företaget som vann upphandlingen var Bozzanova AB Vänersborg. Inom projekt Gränsmöjligheter köper 

vi fortsatt tjänster från MID Marketing AB och Profil Communication i Trollhättan AB. 

Från IXIT AB köper vi stöd för plattformen för vår hemsida. 

 

Svinesundskommittén köper tjänster avseende datastöd från Datajänsten Väst då man inte kan ha 

anställd personal när omfattningen är relativt ringa. Under 2017 startades det upp en dialog med 

Datatjänsten för en avtalsskrivning för att bland annat säkra vår dokumenthantering och e-post. 

 

Basverksamheten arbetar främst med att driva den ideella organisationen Svinesundskommittén.  

 
5.1.1 Kommunikation 
I den av styrelsen fastställda verksamhetsplanen är kommunikation och information viktiga 

arbetsområden. Styrelsen har fastställt att ett av arbetsområdena för Svinesundskommittén är ”öka 

regionens kjennskap och omdømme. Sette regionens tema på de nasjonale sakskart”. Det är dessutom 

obligatorisk för alla projekt inom Interreg Sverige-Norge att arbeta med kommunikation.  

 

Svinesundskommitténs viktigaste kommunikationskanaler hemsidan, Facebooksidan och till viss del även 

sidan på LinkedIn. Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med ett eller flera inlägg varje vecka. 

Hemsidan har länge varit i stort behov av en översyn, och vi har under senare delen av 2017 under 

ledning av vår nya kommunikatör Marlene Mathiesen startat upp en dialog med kommunikationsbyrån 

Bozzanova. Vi räknar med att under våren 2018 ha gjort en uppdatering av hemsidan 

www.svinesundskommitten.com. I mellomtiden har vi foretatt en større opprydding for å få et bedre 

system på siden og for å gjøre den mer brukervennlig. 

   

I løpet av våren 2018 vil vi ta i bruk Google Analytics for å bedre kunne analysere hvem som besøker 

siden og hvordan vi kan tilpasse materialet til målgruppen. I mars 2018 begynner vi med ulike typer av 

inbound marketing for å styrke våre ulike prosjekt, f.eks blogg og SEO. Dette gjøres i samarbeid med 

Østfold fylkeskommune og MarkedsPartner. 

 

  

 

 

 

 

http://www.svinesundskommitten.com/
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Informationsinsatser under 2017:  

- 4 nyhetsbrev 

- 3 Pressmeddelanden 

- Facebook  

- Linkedin 

- Brosjyrer/printmateriale 

- Mal for publisering på sosiale medier 

- Deltagelse på Facebook-kurs 

 
Möten och konferenser – ett urval 

• Under året har vi fortsatt med möten med vår granne och kollega Alf Johansen som är 

sekreterare för Gränskommittén Värmland/Østfold.  

• Vi har tillsammans med Gränskommittén Värmland /Østfold arrangerat två arbetsmöten för 

gränskommittéerna på Arlanda flygplats. Temat har varit nordiska infrastruktur- och 

transportfrågor och dessa möten är ett resultat från Gränsregionalt Forum på Tanumstrand i 

oktober 2016. 

• Svinesundskommittén deltar i Nordiska Ministerrådets tema grupp Innovativa och resilienta 

regioner som är ett led i genomförandet av det Nordiska samarbetsprogrammet för tillväxt och 

planering 

• Elsie Hellström har deltagit i en referensgrupp kopplat till OECD-analysen Territorial Review 

Megaregion Western Scandinavia.  

• Svinesundskommittén har deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med Kartverket och 

Lantmäteriet för att arrangera en konferens kring behovet av gränsöverskridande kartor på 

Tanumstrand den 12 - 13 september 

• Louise Robertsson och Elsie Hellström deltog i maj på en konferens i Tönsberg med fokus på 

marina nationalparker 

• Under året har vi besökt några av våra medlemskommuner för att efterhöra vad de vill få ut av 

sin medlemsavgift och engagemang i Svineundskommittén. Det har varit engagerande och 

intressanta möten. 

• Vice ordförande Peter Dafteryd blev i augusti intervjuad av BBC angående hur han och 

Strömstad kommun upplever gränsens möjligheter och utmaningar. Detta som ett led i BBCs 

bevakning av vad Brexit kommer att innebära för Storbritannien. 

• Daglig Leder deltog på Fylkesmannens konferens ”Beat for Beat” där flera intressanta kontakter 

knöts. 

• Svinesundskommittén genomförde i maj seminariet Vad gäller för svenska företag i Norge? i Ed 

och i oktober genomfördes seminariet Vad gäller för norska företag i Sverige? på Sveriges 

ambassad i Oslo. Dessa seminarium arrangerades inom ramarna för projektet Gränsmöjligheter. 

• I september deltog Svinesundskommittén i en företagarmässa i Strömstad för att informera om 

verksamheten för företag i regionen.  

• I oktober arrangerades en gränsregional turismkonferens inom projektet Gränsen som 

attraktion. Konferensen som fokuserade på samarbete och utveckling inom besöksnäringen 

genomfördes 11 oktober i Strömstad och lockade runt 100 deltagare från gränsregionen. 
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• Svinesundskommittén arrangerade ett seminarium på Region Värmlands arena i Almedalen med 

rubriken Hållbar marin tillväxt i gränsregionen i samarbete med Norsk-Svenska Handelskammaren 

och Norges Sjømatråd. 

• Daglig Ledere besökte Havsforskningsinstitutets konferens under Arendalsuken och fick till ett 

samtal om vårt arbete i Østfold med direktør Sissel Rogne vilket har lett till vidare samarbete 

med Havsforskningsinstitutet. 

• Svinesundskommittén har deltagit i ett uppföljningsmöte av seminariet i Almedalen på 

Göteborgs Universitet/SWEMARC. Mötet var även en diskussion kring eventuell medverkan i 

Almedalen 2018. 

• Daglig Ledere deltog på Jernbanekonferensen i Halden där bland annat behovet av dubbelspår 

mellan Oslo och Göteborg diskuterades. 

• Elsie Hellström och Louise Robertsson deltog på Gränsregionalt Forum i Trysil. Ett tema för 

mötet var gränsöverskridande samarbeten inom turism och Louise Robertsson var inbjuden för 

att presentera projektet Gränsen som attraktion. 

• Kommittén har deltog i september i diskussionerna på DG REGIOS Workshops i Bryssel, 

Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions. 

• I maj var Svinesundskommittén inbjuden att föreläsa inför irländska parlamentet i Dublin på 

mötet Models of Cross-Border Cooperation for a Post-Brexit Context. Arrangörerna var Centre of 

Crossborder studies and the Oireachtas Joint Committee on EU Affairs. Svinesundskommitténs 

föredrag, Overcoming obstacles, handlade om hur vi jobbar i Sverige och Norge med att vända 

gränshinder till gränsmöjligheter, potentialen att lösa gränshinder samt kopplingen till Brexit. 

• Den 29 november genomfördes ett samrådsmöte gällande gränshindret Kö vid tullstation med 

Trafikverket och Tullverket. Syftet var att skapa en gemensam bild av nuläget. 

Myndighetsrepresentanterna beskrev på ett informativt sätt vad som gjorts och vad som är på 

gång. Sammantaget kan åtgärderna på sikt minimera köerna. Problemet om att det uppstår långa 

köer vid tullstationen i Svinesund som påverkar näringslivet i både Sverige och Norge och 

kostar mycket pengar för aktörerna. Trafikverket kommer ta kontakt med Statens Vegvesen 

under 2018. 

 
Nätverk och projektdeltagande 
Ett annat viktigt redskap för att få engagemang och för att sprida kunskap om gränsregionala frågor är 

via nätverk. Svinesundskommittén har initierat och deltagit i nätverk lokalt, regionalt, interregionalt och 

internationellt och inom EU (Norden).  
 

• Utökat samarbete med övriga gränskommittéer 

Under året har samarbetet med övriga gränskommittéer ökat, dels genom infrastrukturmöten på 

Arlanda men även genom att Svinesundskommittén har tagit initiativ till ett arbetsmöte i Köpenhamn 

där 11 av 12 gränskommittéer deltog. Medverkade på mötet gjorde även representanter från 

Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet. 

 

• Infrastruktur- och transportnätverk 

Under Gränsregionalt forum 2016 bildades ett nätverk av de gränskommittéer som har transport- 

och infrastrukturfrågor i verksamhetsplanen. Svinesundskommittén har till exempel inte utbyggnad 

av järnvägen Oslo-Göteborg som ett prioriterat område men eftersom det är en viktig fråga för 

gränsregionen engagerade sig Svinesundskommittén i nätverket. Daglig Ledere har tillsammans med 

Alf Johansen varit arrangör och programansvarig för dessa två möten. 
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• Norsk-Svenska Handelskammaren 

Samarbetet med Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK) är viktigt för Svinesundskommittén. Vi 

har vid ett flertal tillfällen under året deltagit i NSHK’s evenemang i Göteborg, Oslo och Stockholm. 

NSHK var även medarrangörer till Svinesundskommitténs seminarium i Almedalen (Hållbar maritim 

tillväxt i gränsregionen) samt till seminariet Vad gäller för norska företag i Sverige? som arrangerades på 

Sveriges ambassad i Oslo 25 oktober.  

 

• Utökat samarbete med Göteborg-Oslo-samarbetet 

Daglig Ledere har under året haft tre möten med den nye ledaren Magnus Persson och diskuterat 

gemensamma frågor och haft ett givande erfarenhetsutbyte 

 

• Nätverk rådmän/kommunchefer 

Daglig Ledere har haft i uppdrag att tillsammans med rådman Unni Skaar, Sarpsborg kommune, och 

kommunchef Maria Reinholdsson, Strömstad kommun, planera för en kommunchef/rådmansträff 

januari 2018. 

 

• Turismnätverk 

Louise Robertsson, projektledare för Gränsen som attraktion, bjöds under året in till att delta i en 

grupp för affärsutveckling på Turistrådet Västsverige. I gruppen finns bland annat turistchefer, 

personal på Turistrådet och andra personer som är engagerade inom besöksnäringen i Västra 

Götaland. 

 

 

5.1.2 Gränshinder blir gränsmöjligheter 
En viktig del av Svinesundskommitténs basverksamhet är arbetet med gränshinder och gränsmöjligheter. 

Detta är även ett av kommitténs fokusområden. Sverige och Norge är varandras största 

handelspartners och Västra Götaland är den största flödesregionen när det gäller export och pendling. 

Därför är det viktigt att Svinesundskommittén är med och sätter agendan för frågor kopplat till 

rörlighet. Från och med 2016 finansierar Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen en 

tjänst om 50 procent för en expert inom gränshinder för näringslivet, anställd vid Svinesundskommittén. 

 

Vårt uppdrag innebär även att lyfta potentialen i att lösa gränshinder till beslutsfattare med rätt 

information (såsom motioner, skrivelser med mera). Vi vill vända hinder och fokusera på möjligheter 

och därför arrangerar Svinesundskommittén bland annat olika informationsseminarier (finansierade via 

projekt). Vi rapporterar på Gränshinderrådet förmöten i Stockholm som arrangeras av UD samt av 

Nordiska ministerrådets gränshindergrupp, LOTS-gruppen. Mellan Sverige och Norge rapporterar vi 

gränshinder på Grenserådet som är en mötesplats för myndighetssamarbete mellan Sverige och Norge.  

Vi ingår även i projekt som ska stärka rörligheten över gränsen som exempelvis EU-projektet Cross-

border Review och projektet Gränsmöjligheter.  

 

Svinesundskommittén blir kallade till och deltar även på olika arenor och möten där gränshinderfrågor 

diskuteras och drivs.  

 

Svinesundskommittén arbetar med utvecklingen av en permanent struktur för arbetet med gränshinder 

inom näringslivet i Svinesundsregionen. Trots tidigare projekt och pågående aktiviteter för att minimera 

gränshinder behövs fortfarande en struktur som tar hand om, utreder och driver frågorna kring de 
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gränshinder som näringslivet möter. Behovet av en informationstjänst för näringslivet finns och 

bakgrunden är att myndigheter i Sverige och Norge har ett ansvar att lämna information och vägledning 

i ärenden som rör det egna verksamhetsområdet. Idag sker det på olika sätt genom bland annat 

hemsidor, telefon, e-post, och broschyrer. Informationen och rådgivning som skall finnas kan ibland vara  

svårtillgänglig, handläggas av olika avdelningar och sakfrågor kan vara uppdelade mellan olika 

myndigheter. Detta är ett viktigt skäl till att det behövs ”en dörr in” för näringslivet när företag och 

organisationer söker svar på frågor som gör att de kan verka över gränsen.  

 

Gränshinderarbetet på internationell nivå 

Inom gränshinderarbetet ingår Svinesundskommittén i ett expertnätverk inom EU: Directorate-General 

for Regional and Urban Policy (DG REGIO). EU-nätverket fokuserar på den inre marknaden och 

kommitténs roll förutom expert i gränshinderfrågor för näringslivet är att lyfta upp vikten av EU’s yttre 

gräns och frågeställningarna kring den. Att Norge ligger utanför EU påverkar både företag och 

människor.  

 

Kommittén har deltagit i diskussionerna på DG REGIOS Workshops i Bryssel Boosting Growth and 

Cohesion in EU Border Regions i september. På mötet presenterades resultat från projektet Cross-Border 

Review.  
 

Kommittén var inbjuden att föreläsa inför irländska parlamentet i Dublin den 16 maj Models of Cross-

Border Cooperation for a Post-Brexit Context”. Arrangörerna var “Centre of Crossborder studies and the 

Oireachtas Joint Committee on EU Affairs”. Svinesundskommittén föredrag ”Overcoming obstacles” 

handlade om hur vi jobbar med att vända gränshinder till gränsmöjligheter i Sverige och Norge, 

potentialen att lösa gränshinder samt koppling till Brexit. 

Under 2017 svarade Svinesundskommittén på en enkät från Nordiska ministerrådet om 

Gränshinderrådets verksamhet och resultat. Kommittén blev också intervjuad, Studie av den norsk-

svenska gränshinderorganisationens samarbetspotential och framtida utvecklingsmöjligheter och studie om 

Mentala gränshinder3.  

 

5.2 Projektverksamhet 
En viktig del i Svinesundskommittén arbete är att initiera, medfinansiera och driva olika former av 

projekt.  

 

5.2.1 Framtiden är Blå i Svinesundsregionen  
Tidsperiod: 1 Juli 2017 – 31 december 2018 

Projektägare: Svinesundskommittén och Östfolds Fylkeskommune 

Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Østfolds fylkeskommune  

Budget: 412 832 Euro 

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

                                              
3 http://www.gransmojligheter.com/2018/02/15/mentala-granshinder-en-studie-av-hur-norska-och-svenska-foretagare-erfar-och-

uppfattar-arbete-over-gransen/ 

 

http://www.gransmojligheter.com/2018/02/15/mentala-granshinder-en-studie-av-hur-norska-och-svenska-foretagare-erfar-och-uppfattar-arbete-over-gransen/
http://www.gransmojligheter.com/2018/02/15/mentala-granshinder-en-studie-av-hur-norska-och-svenska-foretagare-erfar-och-uppfattar-arbete-over-gransen/
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Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2 handler om å skape de riktige forutsetningene for å styrke den 

blå tilveksten i Svinesundsregionen. Dette skal skje gjennom en strategisk og bærekraftig kystsone og 

kystsoneplanlegging, og bidra til en langsiktig bransjeutvikling innen marine og maritime næringer, særlig 

innen sjømat. 

Prosjektet har som mål å bedre mulighetene for at flere marine virksomheter kan etableres og utvikles i 

regionen. En viktig del av prosjektet er å stimulere forretningsmessig utnyttelse av marine ressurser på 

begge sider av grensen. En forutsetning for næringsaktørene er at de offentlige planene for utnyttelse av 

arealer og ressurser avklarer bransjens behov og er godt samordnet for hele kyststrekningen.  

Under verksamhetsåret 2017 har hovedfokuset vært på kystsoneplanlegging. Utvikling og forbedring av 

kystsone- og sjøplanlegging i grenseområdet er nødvendig for å muliggjøre økt marin og maritim sektor. 

Arbeidet i nordre Bohuslän, hvor en blå oversiktsplan og maritim næringsutviklingsstrategi er utviklet, 

er en inspirasjon for tilsvarende arbeid i Østfold.  

 

Delprojekt – kustzonsplanering  

Sedan september 2017 pågår ett delprojekt inom Framtiden är blå 2 med att ta fram ett underlag kring 

det regelverk och förvaltningsapparater som kommuner i Sverige och Norge har att förhålla sig till vid 

kustzonsplanering. Arbetet finansieras delvis av Länsstyrelsen Västra Götalands KOMPIS-bidrag 

(KOMmunal Planering I (statlig) Samverkan) och kommer resultera i en rapport med deadline för 

inlämning 30 april 2018.  

 

Syftet med rapporten är att skapa en uppdatering av nuläget, likt det arbete som mellan 2010 - 2013 

gjordes inom projektet Hav möter Land och då samordnades av Länsstyrelsen. Rapporten kommer 

belysa de viktigaste internationella ramverk och nationell lagstiftning på svensk och norsk sida som 

påverkar hur kustkommunerna kan planera kustområdena, hur planeringen påverkar 

näringslivsutveckling och vilka möjligheter som finns genom både lokala förutsättningar och nationella 

riktlinjer.  Rapporten kommer att kunna användas som en vägledning för kommuner och regioner kring 

havs- och kustzonsplanering genom att den förklarar grunderna i plan- och förvaltningsprocessen, och 

det kommer även belysa vissa skillnader och förändringsbehov. 

 

 
Figur: Illustration över skillnader i geografiska ansvarsområden för kommunal planering utifrån plan- och 

bygglagen respektive plan- og bygnignsloven samt statlig planering.  
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Gränshinder inom blå tillväxt 

Gränshindret ”Laxodlingar på land i slutna system hindras av gammal lagstiftning” publicerades i den 

Nordiska ministerrådets Gränshinderdatabas 2016. Problemet handlar om att företagare i Sverige som 

vill starta laxodlingar på land i slutna system kan i dag inte importera laxyngel från Norge eller Färöarna. 

Orsaken till gränshindret är att Sverige inte skiljer på landbaserade fiskodlingar i slutna system på land 

och öppna kassar i havet.  Detta hämmar en hel branschutveckling inom marina/maritima näringar och 

drabbar kustkommuner som arbetar för att skapa fler arbetstillfällen.  

 

Under våren 2017 fick Svinesundskommittén en förfrågan från Miljö- och energidepartementet att 

beskriva vad i lagstiftningen som hämmar en maritim/marin tillväxt inom vattenbruk4.  

 

Sverige har inom Gränshinderrådet prioriterat gränshindret ”Laxodlingar på land i slutna system hindras 

av gammal lagstiftning. Svinesundskommittén dokumenterar processteg regionalt, nationellt och 

nordiskt. 

 

5.2.2 Grön Tillväxt – Trä 
Tidsperiod: 1 september 2017 - 31 december 2019 

Projektägare: Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune 

Medsökande: Fyrbodals kommunalförbund 

Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen 

Budget: 772 750 Euro 

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

 

Syftet med projektet Grön Tillväxt Trä är att öka användningen av trä inom byggnation samt som nya 

material och produkter. Projektet fokuserar på att nyttja de offentliga aktörernas roll som föregångare 

och beställare. Ökat samarbete och innovation kommer främjas genom kompetensutveckling av aktörer 

i värdekedjan samt stöttande av andra initiativ och idéer. Projektet vill främja innovationer samt 

attrahera fler företagsetableringar. Målet med projektet är att etablera ett ökat samarbete mellan 

aktörer kring trä som resurs för näringslivsutveckling och miljö. Projektet ska vara en samlad kraft över 

hela gränsregionen och kommunicera de stora fördelar som finns med trä som material. Grön Tillväxt 

Trä är en fortsättning på förprojektet ”Grön Tillväxt - Skog” och projektet ”Fyrbodal växer på träd”. 
 

Under hösten anställdes en administrativ projektledare på 50 % och en kommunikatör på 30 % i 

projektet. Projektledningsgruppen har haft flera möten. Intervjuer med kommuner för att få en 

nulägesanalys har genomförts. Planering för olika aktiviteter som exempelvis studiebesök och 

seminarier har påbörjats. 

 

 

 

 

 

                                              
4 http://svinesundskommitten.com/media/134219/svinesundskommitten-a-ldre-lagstiftning-ha-mmar-innovations-och-

teknikutveckling-inom-marina-na-ringar.pdf 

http://svinesundskommitten.com/media/134219/svinesundskommitten-a-ldre-lagstiftning-ha-mmar-innovations-och-teknikutveckling-inom-marina-na-ringar.pdf
http://svinesundskommitten.com/media/134219/svinesundskommitten-a-ldre-lagstiftning-ha-mmar-innovations-och-teknikutveckling-inom-marina-na-ringar.pdf
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5.2.3 Gränsen som attraktion – gränslösa möjligheter för företag inom turism/reiseliv 
Tidsperiod: 1 februari 2017 – 31 januari 2020 

Projektägare: Svinesundskommittén och Visit Østfold  

Medfinansiärer: Aktivum AS, Bengtsfors kommun, Camp Dalsland, Dalsland Turist AB, Fredrikstad 

kommune, Fyrbodals kommunalförbund, Halden kommune, Halden Turist, iSarpsborg, Länsstyrelsen 

Västra Götaland, Regionalpark Haldenkanalen, Sarpsborg kommune, Strömstad kommun, 

Svinesundskommittén, Tanum Turist,Utsikten Scandinavian School,Visit Fredrikstad og Hvaler, Visit 

Østfold, Västra Götalandsregionen, Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylkeskommune. 

Budget: 1 149 519 euro  

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

 

Projektet hör till Interregs insatsområde som fokuserar på små och mellanstora företag. Huvudmålet 

för projektet är ”att skapa nya företagssamarbeten bland besöksnäringsföretagen i gränsregionen och 

öka deras konkurrenskraft. Därigenom öka Svinesundsregionens attraktivitet öka – för företag, boende 

och besökare”. Projektet arbetar med att stärka besöksnäringsföretagen i gränsregionen genom olika 

typer av kompetenshöjande insatser inom bland annat produktutveckling och guidning.  

 

En större aktivitet som projektet arbetar med är en guidekurs som har ett fokus på skyddade 

naturområden och gränshistoria. Kursen består av sju träffar, torsdag till söndag, på olika årstider under 

ett år. Vi besöker skyddade naturområdena i gränsregionen - Kosterhavets nationalpark, Ytre Hvaler 

nasjonalpark, Tresticklan nationalpark och Haldenkanalen Regionalpark – men också andra 

turistdestinationer i gränsregionen. Träffarna innehåller seminarier, studiebesök och många praktiska 

moment. Kursen avslutas med en uppguidning där deltagarna genomför en examen. Den första kursen 

startade i maj 2017 och avslutas i april 2018 och det är totalt 9 deltagare som går kursen. Projektet 

kommer att bjuda in till en ny kurs med start i maj 2018. 

 

I övrigt arbetar projektet bland annat med kompetenshöjande insatser till företagen. I oktober 

genomfördes en gränsregional turismkonferens. Förutom att introducera projektet till turismföretagare 

erbjöds dessutom informativa föreläsningar (bland annat en mycket omtyckt presentation av Marcus 

Eldh, Wild Sweden) och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande i form av ett 

företagskafé. Konferensen lockade ungefär 100 deltagare (varav ungefär hälften företagare) och var 

mycket uppskattad.  

 

Under hösten har kurser i Facebook erbjudits till besöksnäringsföretagen. Samma kurstillfälle erbjöds på 

tre olika ställen i gränsregionen – i Ed, Sarpsborg och Fjällbacka. Alla tre kurstillfällen var fullbokade och 

en hög efterfrågan gör att fler kurstillfällen planeras 2018. Dessutom har en workshop i paketering, 

distribution och sälj upphandlats. Denna workshop syftar till att ge företagen mer kunskap om hur 

produkter kan paketeras och om hur man når ut till fler kunder. Kursen genomförs i februari och mars. 

 

Förutom dessa aktiviteter arbetar projektet även för att stärka nätverken mellan de deltagande 

turistorganisationerna. Under 2017 har vi nått positiva resultat och arbetet kommer att fortsätta under 

återstoden av projektet. 
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5.2.4 Utvikling av adventure tourism mellom Kystriksveien og Bohuslän 
Tidsperiod: 1 juni 2016 – 31 december 2017 

Projektägare: Kystriksveien Reiseliv AS och Svinesundskommittén 

Medfinansiärer: Kunskapsparken, Nord universitee Bodö och egeninsats från företag 

Budget: 822 500 NOK 

Stödprogram: VRI 

 

Svinesundskommittén är svensk projektägare till projektet Utvikling av adventure tourism mellom 

Kystriksveien og Bohuslän som leds av Kystriksveien Reiseliv. Projektet syftar till att stötta turistföretag 

som arbetar med upplevelser inom kajak och cykel att utveckla gemensamma paket riktade mot en 

internationell marknad. Projektet är ett samarbete mellan universitet, offentliga organisationer och 

turismföretag, och företag från hela Svinesundsregionen har bjudits in till att delta i utvecklingsarbetet. 

Under 2017 genomfördes två träffar – i Bohuslän i mars och i Helgeland i oktober. Träffarna har varit 

kombinerade med studieturer och har syftat till att både ge deltagarna inspiration och verktyg att 

arbeta med produktutveckling samtidigt som företagarna fått möjlighet att bygga nätverk inom sin 

specifika del av aktivitetsturism. 

 

5.2.5 FOODbiz 
Tidsperiod: 1 november 2017 – 30 oktober 2019 

Projektägare: Università degli Studi di Macerata – University of Macerata (UNIMC) 

Medfinansiärer/ partners: Göteborg Universitet, Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu Poland, Faculty 

of Tourism and Hospitality Management Croaita, European Cultural Tourism Network AISBL, 

Associacio IGCAT Barcelona, Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea Italy, Svinesundskommittén  

Budget:  277 636 EUR 

Stödprogram: Erasmus+ 

 

Det övergripande syftet med projektet FOODbiz (University and business learning for new 

employability paths in food and gastronomy) är att identifiera vad anställbarhet5 är inom mat och 

gastronomi och implementera en struktur för anställbarhet i regional utveckling. Målgruppen för 

projektet är studenter som inom framtiden kommer vara entreprenörer eller arbeta inom industrin.  

 

Svinesundskommittén som projektpartner deltar på workshops, seminarier och är aktiva i arbetet och 

utvecklingen av projektet.  

 

 

 

 

 

 

                                              
5 employability: the skills and abilities that allow graduates more likely to be employed 
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5.2.6 Gränsmöjligheter - en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska 

gränsen 
Tidsperiod: 1 sep 2016 – 31 aug 2019 

Projektägare: Länsstyrelsen i Värmland och Hedmarks fylkeskommune 

Medsökande/partners: Svinesundskommittén och Fylkesmannen i Hedmark 

Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune, Mittnordenkommittén, 

Arbetsförmedlingen och NAV 

Budget: 1,4 miljoner euro totalt (Svinesundskommittén har som medsökande 265 240 euro i budget) 

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

 

Projektets övergripande mål är att ”möjliggöra för små- och medelstora företag i Norge och Sverige att utan 

hinder arbeta på en större gränsöverskridande marknad”. 

• Samordna och strukturera arbetet med gränshinder för näringslivet längs hela den norsk-

svenska gränsen. 

• Riva mentala gränshinder genom att informera små- och medelstora företag om 

möjligheterna, stället för problemen, med att arbeta gränsöverskridande. 

• Reducera och hantera formella samt informella gränshinder för näringslivet längs hela norsk-

svenska gränsen med hjälp av strukturerad samverkan mellan Grensetjänsten Norge-Sverige 

och de befintliga gränskommittéerna. 

 

Svinesundskommittén är ansvarig för ett arbetspaket som handlar om formella och informella 

gränshinder samt skapa kompetenshöjande insatser längs gränsen där fokus är att visa på möjligheter 

över gränsen för företag. Brist på information och svårtillgänglig information kan skapa gränshinder. 

Genom att kommunicera och sprida kunskap om gränsstrukturer och dess möjligheter kan gränshinder 

minimeras.  

 

Uppdraget i vårt arbetspaket handlar bland annat om att skapa en strategi för arbetet med 

kompetenshöjande aktiviteter och formella gränshinder. 

Strategi formella hinder: 

• Dokumentera lösningsprocessen (regional, nationell och nordisk nivå) för de hinder vi arbetar 

med under projekttiden. 

• Utifrån våra hinder kommer vi att identifierade de regionala, nationella och nordiska processteg 

som krävs för att verkligen lösa hinder. 

• Skapa en principiell processbild som stöd för fortsatt arbete. 

 

Svinesundskommittén dokumenterar process stegen i gränshindren: Laxodlingar på land i slutna system 

hindras av gammal lagstiftning och Kö vid tullstation (samråd Trafikverket och Tullverket). Vår strategi i 

arbetspaketet är att nå både företagare och gränsregionala aktörer i syfte att öka medvetenheten om 

vilka vägar som finns, vilka aktörer som jobbar med gränsfrågor samt öka den allmänna kunskapen om 

gränsmöjligheter. 

 

Under året har en rad aktiviteter genomförts där målgruppen varit svenska eller norska företagare som 

skickar varor, personal eller funderar på etablering i grannlandet. 
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• Seminarium: Affärer i Norge? Vad gäller för svenska företag i Norge och vilka stöd finns?6  

19 maj samlade Svinesundskommittén, genom projektet Gränsmöjligheter, tillsammans med 

Regionalt Exportcenter Västra Götaland några av de främsta experterna inom handel med 

Norge. Närmare 70 verksamheter var på plats och deltagarna fick del av experternas kunskaper 

kring export av produkter och tjänster samt etablering i grannlandet. Aktörerna inom Regionalt 

Exportcenter Västra Götaland beskrev också vilka stöd som finns vid internationalisering. 

Norge tillsammans med Tyskland var Sveriges största exportmarknader 2016. 

• Seminarium: Affärer i Sverige? Vad gäller för norska företag i Sverige – och därmed EU. Vilka stöd 

finns?7  

25 oktober samlade Svenska ambassaden och Norsk-Svenska Handelskammaren i Oslo i 

samarbete med Svinesundskommittén (projektet Gränsmöjligheter) några av de främsta 

experterna som delade med sig av sina kunskaper kring export av produkter och tjänster samt 

etablering. Närmare 60 verksamheter deltog och de fick lyssna på ett gäng experter som redde 

ut vad man ska tänka på när man gör affärer med Sverige och därmed EU. 

 

5.2.7 FRAMFOR: Framgångsrika företag i gränsregionen 
Tidsperiod: 1 augusti 2016 – 31 juli 2019 

Projektägare: Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold 

Medsökande/partners: Drivhuset vid Högskolan Väst 

Medfinansiärer: Fyrbodals Kommunalförbund, Svinesundskommittén, Åmåls kommun, Bengtsfors 

kommun, Dals-Eds kommun, Halden kommune, Sarpsborgkommune, Fredrikstad kommune, KåPI 

Städteknik, Dalslandsaktiviteter, Totech, Sven Johanssons Bygg, Formfräsning, Cleanergy, Rexcell, Åmål 

Stadshotell, AH Produkter, Vasco, Ajour Trading, Axxe, Biobe, elektrovakuum, Ernex, Flexiform 

Plastkomponenter, Fredrikstad Innovasjonspark, Fredrikstad Näringsforening, Markedspartner, 

Mekanisk Service, Siffer Halden, Unger Fabrikker, Östfolds Bedriftsrådgivning, Teknotherm Marine, 

Grimståhl Produkter. 

Budget: 2 385 630 euro  

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

 

Svinesundskommittén är en part i projekt FRAMFOR8 som arbetar med att öka konkurrenskraften hos 

små och mellanstora företag i gränsregionen.  

 

5.2.8 Scandinavian Science Cluster (SSC) 
Tidsperiod: 1 sep 2016 – 31 aug 2019 

Projektägare: Innovatum Science Center AB och Inspiria Science Center 

Projektpartners: Fyrbodals kommunalförbund, Østfold fylkeskommune, Högskolan Väst och Høgskolen i 

Østfold 

Budget: 3 606 848 euro  

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

 

Svinesundskommittén är medfinansiär i projektet Scandinavian Science Cluster9 - ett projekt som har 

syfte att bland annat utveckla en gränsregional kompetensplattform.  

                                              
6 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7QFUX92MMkD-4T4TtmbgYn5KtAFdiH1Ta8.html 
7 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SxfpMzMX5zGJNrjFaMzeAfkt~55~F5Tyc.html 
8 https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/FRAMFOR-Framgangsrika-foretag-i-gransregionen/ 
9 http://www.innovatum.se/projekt/scandinavian-science-cluster/ 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7QFUX92MMkD-4T4TtmbgYn5KtAFdiH1Ta8.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SxfpMzMX5zGJNrjFaMzeAfkt~55~F5Tyc.html
https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/FRAMFOR-Framgangsrika-foretag-i-gransregionen/
http://www.innovatum.se/projekt/scandinavian-science-cluster/
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6. Nordiska Ministerrådet (NMR)  
Svinesundskommittén innehar status som ett av tolv gränsregionala samarbetsområden inom ramen för 

Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska program. Nordiska Ministerrådets stöd ger tyngd, legitimitet 

och skapar ett positivt intresse för gemensamma lösningar för att uppnå samarbete över riksgränsen. 

Ministerrådets stöd är av betydande vikt för kommitténs existens och verksamhet.   

För verksamhetsåret 2017 har Svinesundskommittén ansökt och beviljats 850 000 DKK.  

 

• Svinesundskommittén har deltagit i Nordiska Ministerrådets möten och konferenser riktade mot 

gränskommittéerna. Kommittén har även deltagit vid informationstjänsternas gränshindermöten 

(LOTS-gruppen). Under 2017 hölls fyra möten inom LOTS-gruppen.  

 

• Svinesundskommittén är en av sex gränskommittéer som blivit utvald att under ledning av 

Nordregio10 ingå i Nordiska ministerrådets temagrupper. Svinesundskommittén är en av två 

gränskommittéer i temagruppen Innovativa och resilienta regioner. Temagruppen fokuserar på 

digitalisering, smart specialisering och resilienta regioner. Arbetet är en del av Nordiskt 

samarbetsprogram för tillväxt och utveckling. 

 

• Statusrapportering till Nordiska Ministerrådet. Sekretariatet har sänt den årliga rapporten till 

Nordiska Ministerrådet som efter årsmötet skall kompletteras med årsbokslut och antagen 

verksamhetsberättelse.  

 

• Nordiska ministerrådets regionalpolitiska program 2017 – 2020 har varit ledande för 

Svinesundskommitténs arbete under verksamhetsåret Programmet har fokus på tre teman: hållbar 

landsbygdsutveckling, innovativa och resilienta regioner samt hållbara städer och stadsutveckling.  

 
 

7. Styrelse, arbetsutskott & sekretariat  
Svinesundskommitténs medlemmar utgörs av kommuner, fylkeskommuner och regioner. 

 

• Kommuner  

Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Mellerud, Rakkestad, Rygge, Råde, 

Sarpsborg, Strömstad, Trollhättan, Tanum samt Åmål. 

 

• Fylkeskommuner 

Østfold fylkeskommune 

 

• Regioner  

Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
  
10 www.nordregio.se 

http://www.nordregio.se/
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Svinesundskommitténs arbete leds av styrelsen:  

 

Styrelse 

Styrelsen 2017-12-31 

Ledamot  Ersättare/vara   Kommun/kommune 

Geri Aarbu  Alf Ulven   Aremark  

Per Jonsson  Susanne Öhrn  Bengtsfors 

Martin Carling Per-Erik Norlin  Dals-Ed 

Jon-Ivar Nygård Bjørnar Laabak (ersatt av Anita Vik)  Fredrikstad 

Thor Edquist  Inger Midttun   Halden  

Eivind Borge  Kim Erik Ballovare  Hvaler 

Tommy W Johansson Ewa Pärsson   Mellerud 

Ellen Solbrekke Lars-Kristian Holøs Pettersen Rakkestad 

Inger-Lise Skartlien Finn-Erik Blakkstad    Rygge  

René Rafshol  Frederikke Stensrød   Råde  

Linda M Engsmyr Svein Larsen   Sarpsborg  

Peter Birgersson Dafteryd  Ronnie Brorson  Strömstad 

Liselotte Fröjd Roger Wallentin  Tanum  

Tony Georgiou Anders Castberger  Trollhättan 

Michael Karlsson Anne Sörquist  Åmål 

 

Gunnar Lidell  Åsa Karlsson   Fyrbodals kommunalförbund 

Ulf Eriksson  Uno Nilsson   Västra Götalandsregionen 

Cecilie Agnalt  Tor Pröitz   Østfolds fylkeskommune 

 

Arbetsutskottet 

Cecilie Agnalt  Østfolds fylkeskommune 

Thor Edquist   Halden kommune 

Per Jonsson  Bengtsfors kommun  

Jon-Ivar Nygård Fredrikstad kommune 

Peter Birgersson Dafteryd Strömstad kommun 

Ulf Eriksson  Västra Götalandsregionen 

Linda Engsmyr Sarpsborg kommune 

 

Ersättare/vara 

Tony Geourgiou Trollhättans Stad 

Ellen Solbrekke Rakkestad kommune 

 

Ordförande och vice ordförande 

Ordförande i styrelsen och arbetsutskottet är Linda M Engsmyr, 

Sarpsborgs kommune. Vice ordförande i styrelsen och 

arbetsutskottet är Peter Birgersson Dafteryd, Strömstads 

kommun 

Linda M Engsmyr, 

Svinesundskommitténs ordförande 

Peter Birgersson Dafteryd, 

Svinesundskommitténs vice ordförande 
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Årsmöte 

Svinesundskommittén hade årsmöte 30 mars i Strömstad 

Stadshus.  

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 27 februari och 

27 oktober samt genomfört ett temamöte den 15 december. 

Temat för mötet i december var turism och där presenterades 

projektet Gränsen som attraktion.  

 

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har sammanträtt sex gånger under verksamhetsåret: 
13 februari, 19 april, 9 juni, 25 augusti, 10 oktober och 15 december. 

 

Sekretariat 

Personal anställd via Strömstad kommun 

Adm. och ekonom stöd   Anita Hansson  50 % av heltid (köper fortsatt tjänst) 

 

Anställda i Svinesundskommittén  

Projektledare – Framtiden är Blå Cajsa Malin Sandblom Föräldraledig (t.o.m 20180228) 

Projektledare – Framtiden är Blå Carsten Sörlie 50% av heltid (20171016 – 20171231) 

Utredare Framtiden är Blå/”KOMPIS” Julia Sandberg  90% av heltid (20170904 – 20171231) 

Projektledare Gränsen som attraktion Louise Robertsson 80% av heltid (20170201 – 20171231)  

Projektutveckling/adm stöd  Louise Robertsson 20% av heltid 

Projekt Grön Tillväxt - Trä  Irene Malmberg 50% av heltid (20170915 - 20171231)  

Projektledare Gränshinder   Annika Daisley 50% av heltid 

Projekt Gränsmöjligheter  Annika Daisley     50% av heltid  

Kommunikatör  Marlene Mathisen 100% av heltid (20170916 - 20171231) 

VD/Daglig Leder   Elsie Hellström  100% av heltid 

  

Elsie Hellström, 

VD/ Daglig leder Svinesundskommittén  
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8. Ekonomisk redovisning 2017 
Den ekonomiska redogörelsen omfattar perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.  

 

För en mer utförlig redovisning hänvisas till bilagda ekonomiska redogörelse. 

 

 

Sarpsborg den 12 april 2018 

Svinesundskommittén 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

Linda M Engsmyr  Peter Birgersson Dafteryd    

Ordförer   Vice ordförare 

 

 

 

 

Per Jonsson   Martin Carling  Jon-Ivar Nygård 

 

 

 

 

Gunnar Lidell   Eivind N. Borge  Inger-Lise Skartlien 

 

 

 

 

Liselotte Fröjd  Ulf Eriksson   Thor Edquist  

 

 

 

 

Cecilie Agnalt   René Rafshol   Tony Georgiou 

 

 

 

 

Michael Karlsson  Tommy W. Johansson  Geir Aarbu 

 

 

 

 

Elsie Hellström 

VD/Daglig Leder 

 

 

 


