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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida 1 av

Plats och tid:

Telefonmöte
Måndagen den den 9 oktober kl 12.00-14.00
Sammanträdesdatum

Sida

Beslutande:

Linda M Engsmyr
Cecilie Agnalt
Peter Birgersson Dafteryd
Per Jonsson
Ulf Eriksson
Kommunstyrelsen
Jon-Ivar Nygård
1999- Thor Edquist

Övriga
deltagande:

Elsie Hellström

Sarpsborgs kommune
Östfolds fylkeskommune
Strömstad kommun
Bengtsfors kommun
Västra Götalandsregionen
Fredrikstad kommune
Halden kommune

Daglig Ledere

1

,
,

Sekreterare:

………………………………….,,,,,,,,,
Elsie Hellström

Justerare:

………………………………………
Peter Birgersson

Ordförande

………………………………………...
Linda Marie Engsmyr

Justerare:

Paragrafer: 25-31
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§ 25

Sida 2 av

Sammanträdet öppnas
Ordförer öppnar mötet
Sammanträdesdatum

§ 26

Val av justerare
Att
Sidajustera dagens protokoll jämte ordförer valdes Peter Birgersson Dafteryd

§ 27

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

§ 28

Kommunstyrelsen
Löneväxling
Anställda inom Svinesundskommittén har framställt en begäran, om att få möjlighet att
löneväxla
1999Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån.
Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.
Svinesundskommittén AU beslutar
att erbjuda
2 tills vidare anställd personal möjlighet att löneväxla mot pension fr.o.m.
20180101
att de som önskar löneväxla kontaktar ekonom Anita Hansson

§ 29

Rådman och kommunchefsmöte 8 januari 2018
Enligt tidigare uppdrag har Daglig Ledere arbetat med att försöka utveckla samarbetet
mellan svenska kommunchefer och norska rådmän.
Tyvärr har det varit svårt att hitta en lämplig struktur, men i dialog med rådman Unni Skaar
Sarpsborgs kommune föreligger nu ett förslag att genomföra ett möte den 8 januari på temat
”kommunerna och digitalisering”
Mötet kommer att förläggas till NCE Halden.
Beslut
Svinesundskommittén AU beslutar
att ställa sig positiv till förslaget samt
att täcka kostnaden ur basbudgeten 2017

§ 30

Rapport från möte med Landsbygdsminister Bucht som ett resultat av Almedalen
Enligt tidigare beslut kommer Daglig Ledere, att presentera en kostnadsbudget för eventuell
medverkan i Almedalen 2018 på kommande styrelsemöte.
Den 4 oktober träffade, Bengt Gunnarsson, en företagare inom vattenbruk från Sotenäs
kommun tillsammans med forskare Kristina Sundell SWEMARC samt ordförande för
Norsk/Svenska Handelskammaren i Stockholm Björn Rosengren, Sveriges
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avseende problematiken med ”Äldre lagstiftning
hämmar innovations-och teknikutveckling inom marina näringar
Mötet var mycket positivt, både Kristina Sundell och Bengt Gunnarsson var mycket nöjda.

Justerare:
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Sida 3 av

Svinesundskommitténs AU beslutar
Sammanträdesdatum
att ge i uppdrag till Daglig Ledere, att inbjuda de aktörer/personer som varit
involverade i Almedalen och i mötet med Bucht till ett uppföljningsmöte för att
Sida
diskutera
roller och ansvar i den fortsatta processen
att Svinesundskommittens fortsatta roll och ansvar i arbetet skall vara, att följa upp
och driva det hinder som är levererats in till Nordiska Ministerrådets
gränshinderdatabas.

Kommunstyrelsen
§ 31

1999- 27 oktober 2017
Styrelsemöte
Au diskuterar agenda för styrelsemötet i Trollhättans Stad den 27 oktober 2017.
Beslut
Svinesundskommitténs
AU beslutar
3
att följande punkter bör tas upp på kommande styrelsemöte;
• fastställande av budget för 2018,
• ny upphandlingspolicy
• upphandling av auktoriserad revisor
• en presentation av värdkommunen
• diskussion kring eventuell medverkan i Almedalen 2018
• en dialog kring behov och förutsättningar för en gränsregional kollektivtrafik
i Svinesundsregionen. Till mötet skall bjudas in representanter för Västtrafik,
Kollektivtrafiknämnd/VGR samt Östfoldstrafikken. Östfolds
Fylkeskommune är uppdragsgivare till Östfoldstrafikken och är redan
representerad i styrelsen.

Justerare:

