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Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00  

Beslutande  

 Se deltagarförteckning s. 9  

  

  

  
Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman                Fyrbodals kommunalförbund           

 Annika Daisley                               Gränskommittén 

 Yvonne Samuelsson     Gränskommittén 

  

  

  

  

  

Utses att justera Uno Nilsson (S), Siv Jacobsen (N) 

  

  
 

Sekreterare 
Yvonne Samuelsson 

 

............................................................. 

 

Paragrafer 

1 - 14 

 

Ordförande 
 

Jon-Ivar Nygård 

                     

.............................................................    

 
 

Justerande 
Uno Nilsson                                               Siv Jacobsen 

 

....................................................…….      ……………………………………………. 

 

 
   

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ        

Sammanträdesdatum        

Datum för anslags uppsättande:       Datum för anslags nedtagande:       

Förvaringsplats för protokollet  

  
Underskrift  

......................................................... 
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Justerare 

    § 1 Sammanträdet öppnas/val av ordförande till mötet 

      

 Peter Johansson öppnar sammanträdet. Då både ordförande och vice ordförande 

anmält förhinder föreslår Peter Johansson att Jon-Ivar Nygård väljs som ordförande 

till mötet. 

  

 

  Beslut Gränskommittén beslutar 

  

 att välja Jon-Ivar Nygård som ordförande till mötet. 

 

 

   § 2 Val av två justerare 

      

Uno Nilsson och Siv Jacobsen utses att justera protokollet 

 

 

   § 3 Godkännande av dagordningen 

       

 Dagordningen godkänns. 

 

 

     § 4 Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag  

       

 Gränskommitténs arbetsutskott har av Gränskommittén den 12 oktober 2012 § 8 

fått i uppdrag att genomföra en utredning beträffande Gränskommitténs framtid 

som skall vara genomförd och presenteras på Gränskommitténs styrelsemöte 1 mars 

2013. Styrelsen har också gett arbetsutskottet i mandat att anlita en extern person 

för att utreda hur en framtida Gränskommitté skulle kunna utformas. 

 

Mailis Cavalli-Björkman har av arbetsutskottet fått i uppdrag att dels ta fram ett 

förslag till en tidsplan (flödesschema), dels ta fram organisatoriska alternativ som 

kan vara aktuella för hur en framtida Gränskommitté kan utformas. Mailis har i sin 

tur anlitat Pege Schelander som tagit fram en utredning beträffande möjliga organi-

sationsformer och dess för och nackdelar, vilket bifogats kallelsen.    

 

Mailis Cavalli-Björkman redovisar dels möjliga organisationsformer, dels ett för-

slag till flödeschema för det fortsatta arbetet som förankrats på arbetsutskottets 

möte den 15 februari 2013.    

  

Arbetsutskottet förslag till beslut: 

 

att som yttrande till Fyrbodals kommunalförbunds direktion anta bilagd  

     skrivelse daterad 2013-03-01 som sin egen, 
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Justerare 

att som inriktning för det fortsatta arbetet föreslå en överföring av  

     Gränskommitténs verksamhet till en ideell förening, 
 

att snarast efterhöra medlemmarnas eventuella synpunkter på att övergå i ändrad  

     organisationsform 

 

att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag till stadgar så att en ny  

     organisation kan överta Gränskommitténs verksamhet senast 2014-01-01. 

 
 

  Beslut Gränskommittén beslutar 

  

 I enlighet med arbetsutskottets förslag.   

 

 

     § 5 Statusrapportering Gränshinder för näringslivet 

__________________________________    

Projektledare Annika Daisley informerar om status i huvudprojekt ”Gränshinder för  

näringslivet”. Till kallelsen har läges/statusrapport till Interreg Sverige-Norge för 

tiden 2012-07-01 – 2012-12-31 bifogats. 

Annika går igenom vad som gjorts under 2012 beträffande; organisation, möten, 

seminarier/aktiviteter, informationsinsatser, inventerade gränshinder samt hur långt 

arbetet kommit i projektets fyra temagrupper; näringsliv, tull och skatt, arbetstagare 

och organisationer samt samarbete och information.  

Annika avslutar med att informera om planerade aktiviteter under 2013 som exem-

pel; jämställdhetsseminariet ”Gränshinder – en genusfråga?” den 23 april i Udde-

valla, Workshop ”Konsten att göra affärer i Sverige” den 22 maj, Ministerbesök 21 

augusti i Strömstad och Deklarationshjälp.   

 

Beslut Gränskommittén beslutar 

  

 att tacka projektledare Annika Daisley för informationen.   

  

 

 

    § 6  Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 

        

 Sekretariatet har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2012. 

Gränskommitténs verksamhet hade under året intäkter på 4 185 890 SEK och kostna-

derna uppgick till 4 021 517 SEK vilket resulterade i 164 373 SEK. Det bör noteras att 

utfallet blev bättre än beräknat mot bakgrund av att kommittén i budgeten reserverat 

400 000 SEK från eget konto för att täcka planerat underskott av verksamheten. Orsa-

ken till det positiva resultatet är bl.a. stor återhållsamhet (resor, seminarier, material), 

inget årligt pris utdelades, färre projektbidrag än beräknat samt att sekretariatet dragit in 
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Justerare 

intäkter genom medverkan i projektet ”Gränshinder för näringslivet” och för genomfö-

rande av projektkontakt (Interreg Sverige-Norge/KASK). Verksamheten under 2012 har 

genomförts helt i enlighet med av styrelsen fastställd Handlingsplan för år 2012. Bok-

slut och verksamhetsberättelse 2012 har bifogats kallelsen. 

  

 Yvonne Samuelsson redogör för verksamheten och det ekonomiska utfallet för år 

2012.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

 

att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 

 
 

  Beslut Gränskommittén beslutar 

 

 i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

 

  § 7 Verksamhetsredovisning 2012 till Nordiska ministerrådet 

        

Sekretariatet har tagit fram förslag till årsredovisning 2012 till Nordiska ministerrå-

det, vilket bifogats kallelsen.   

 

Yvonne Samuelsson går igenom årsredovisning 2012 till Nordiska ministerrådet 

som bygger på Gränskommitténs verksamhetsberättelser och bokslut för år 2012,  

 

    Arbetsutskottets förslag till beslut: 

 

att godkänna årsredovisning för år 2012 till Nordiska ministerrådet  

 
 

Beslut Gränskommittén beslutar  

 

 i enlighet med arbetsutskottets förslag 

  

 

§ 8 Anhållan om stöd till Kosterfestivalen år 2013 

______________________________________   __ 

Thomas Flodin har inkommit med en förfrågan om det finns möjligheter att få stöd 

till Kosterfestivalen som kommer att arrangeras under tiden 20 juli-3 augusti 2013, 

med program för såväl vuxna som barn. Kosterfestivalen har tidigare beviljats stöd 

för åren 2010 (20 000 SEK), 2011 (20 000 SEK) och 2012 (20 000 SEK). Enligt 

riktlinjer för Gränskommitténs projektverksamhet är det Gränskommitténs styrelse 

som fattar beslut om projekt som sträcker sig längre än 3 år.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut: 

 

 att inte bevilja stöd till Kosterfestivalen 2013 med motiveringen att  

    Gränskommittén inte beviljar stöd till pågående verksamhet utan initialt för att 

    starta upp ny gränsöverskridande verksamhet eller projekt, där Kosterfestivalen 

    redan beviljats stöd under 3 år (2010-2012). 

 

 

Beslut Gränskommittén beslutar 

 

i enighet med arbetsutskottets förslag 

 

 

  § 9 Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020 - Status 

        

Gränskommitténs sekretariat medverkar i programskrivning av Sverige-Norge-

programmet 2014-2020. Sekretariatet har deltagit på ett introduktionsmöte för hela pro-

gramgeografin samt på två möten i området Gränslöst Samarbete.  

 

För Sverige-Norge programmet har Region Värmland fått uppdraget att samordna pro-

gramutformningen och för ØKS-programmet är det Region Skåne som samordnar. Ar-

betet sker i nära samarbete med berörda regioner. I den kommande programperioden 

kommer det att ställas hårdare krav på resultat och prioriteringar samt tydligare gränsö-

verskridande mervärde - både på projekt och på programnivå. Detta innebär en fokuse-

ring av programmen, en tydligare koppling till den överordnande strategin for EU – 

Europa 2020 och en tydlig motivering och dokumentering av behov och möjligheter i 

gränsregionen. En konsekvens av detta är att handlingsutrymmet för de som vill genom-

föra samarbetsprojekt blir mindre. Som ett led i detta har EU till medlemsländerna över-

sänt förslag på 11 tematiska mål där respektive programområde ska välja ut max 4 prio-

riterade programområden.  
 

Arbetet i Sverige-Norge programmet har startats upp i analysgruppen som kommer att 

ta fram underlag till programskrivningen under mars. När det gäller arbetet med vilka 

fyra tematiska mål som Sverige-Norge programmet ska prioritera ska respektive region 

lämna in förslag och sedan ska enighet uppnås för hela programområdet Sverige-Norge. 

Østfold fylkeskommune har prioriterat 1,3,4 och 10. ØKS-programmet har nått enighet 

om att prioritera 1,4.7 och 8.   

 

Interreg är ett viktigt verktyg och för att kunna använda möjligheterna som detta ger, 

måste verktyget tillpassas behoven och möjligheterna i gränsregionen.  Det vi idag läg-

ger ramarna för kommer att ligga till grund 7 år framåt (2014-2020). I det fortsatta arbe-

tet är det därför viktigt att inte bara se till dagens utan även morgondagens behov fram 

till år 2020. Varför det blir viktigt för Gränskommittén att påbörja diskussionen och 

komma fram till vilka gränsöverskridande behov som ses inom kort respektive lång sikt. 

Frågorna kommer att diskuteras vidare på arbetsutskottets möte den 19 april.  
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Justerare 

Yvonne informerade även om att en gemensam skrivelse från berörda svenska regioner i 

Sverige-Norgeprogrammet har skickats till Näringsdepartementet med starka önskemål 

om att nuvarande genomförandeorganisation även fortsatt ska gälla i den kommande 

programperioden.  

 

Styrelsen diskuterar och är enig i de svenska regionernas krav om att bibehålla nuva-

rande genomförandeorganisation. För att få ett effektivt programgenomförande behövs 

en fysisk närhet till Interreg-sekretariatet. Detta gäller för både projektidéer och för upp-

start och genomförande av projekt.   

 

  

 Beslut Gränskommittén beslutar 

 

att ge sekretariatet i uppdrag att tillskriva näringsdepartementet om att bibehålla  

     nuvarande genomförandeorganisation för Interreg Sverige-Norge 2014-2020 

 

att i övrigt notera informationen.  

 

 

§ 10 Information/rapportering 

     _____________  

Information från sekretariatet har skickats ut i samband med kallelsen och bifogas 

protokollet. Yvonne Samuelsson informerar kort om några punkter som sekretaria-

tet har gjort och planerar;  

- sekretariatet ingår i projektet KUSK:s styrgrupp, där projektledarna har önskemål  

  om att få informera om projektet på Gränskommitténs nästa styrelsemöte, 

- sekretariatet har arrangerat ett möte med Østfold fylkeskommune, fylkesmannen i  

  Østfold, Kaldnes vidaregående skole och Lokalproducerat i Väst den 13 februari 

  angående planerat småprojekt lokalproducerat/kortreist mat, 

- under januari och februari har sekretariatet tagit fram lägesrapporter, årsredovis- 

  ningar, bokslut och verksamhetsberättelse samt planerat aktiviteter, möten och 

  seminarier under 2013,     

- GO:s kommunikationsgrupp kommer på mötet den 5 mars fokusera på dubbel- 

  spår Oslo-Göteborg ”Missing link”, 

- sekretariatet har inte möjlighet att delta på GO-rådets möte den 22 mars i  

  Göteborg, 

- en inbjudan har skickats ut till ett seminarie den 23 april i Uddevalla – Är gräns-  

  hinder en genusfråga? Seminariet arrangeras av projektet Gränshinder för  

  näringslivet samt 

- att projektet Gränshinder för näringslivet planerar ett ministermöte den 21 augusti  

  i Strömstad med bl.a. Ewa Björling, nordisk samarbetsminister.  
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Beslut Gränskommittén beslutar 

 

 att bjuda in projektledarna för projektet KUSK till Gränskommitténs nästa möte,   

 

att i övrigt notera informationen till protokollet. 

 

 

  § 11 Vad händer i vår region? 

       

 En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i 

kommunen/regionen som kan ha av intresse för övriga i Gränskommittén.  

 

Inger-Lise Skartlien, Rygge kommun, informerar om att kommunen kommer att genom-

föra en folkomröstning om ja eller nej till bompengar. Kommunen är även fortsätt-

ningsvis starkt engagerad i vad som sker på Moss Lufthavn Rygge Airport och har inte 

gett upp hoppet att få någon typ av ersättningsverksamhet till flygplatsen. Inger-Lise 

avslutar med att berätta att kommunen under en treårsperiod fått 3 miljoner NOK/år att 

användas till olika näringslivsprojekt. 

 

Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune informerar om att det varit många disskussioner i 

fylket angående etableringen av en  fylkesscen i Fredrikstad. Siv berättade även om 

osäkerheter hur frågan med varg och vildsvin som fritt vandrar över gränsen ska 

hanteras.  

 

Svein Larsen och Linda M. Engsmyr, Sarpsborgs kommune, informerar om att när 

det nya sjukhuset står klart så har kommunen köpt de gamla lokalerna som ska bli 

ett kommunalt hälsohus. Som kuriosa berättar Svein att kommunen byggt sjukhuset 

som överlämnats till staten och som nu kommunen köper tillbaka. Linda undrar på 

vilket sätt Gränskommittén kan vara delaktig i firande av 200 års markeringen av 

grundlagen och föreslår att ledarna för jubileumskommittén inbjuds till Gränskom-

mitténs styrelse.  

 

Clas-Åke Sörkvist, Fyrbodals kommunalförbund, informerar om att 

kommunalförbundet skickat ett yttrande om Sydvästlänkens sträckning med 

önskemål om att markkabel lägggs ner i samband med ny järnväg (dubbelspår) 

mellan Halden och Öxnered. Kommunalförbundet har även yttrat sig över reviderad 

infrastrukturplan 2014-2025.   

 

Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, berättar att den 3 april tas äntligen det 

officiella spadtaget för E6:ans missing link. SKANSKA är huvudentreprenör och 

arbetet beräkans vara klart sommaren 2015.  Clas-Åke avslutar med att informera 

om att arbetet med ett nytt nytt köpcentra startats upp med invigning under 2014.   

 

Mats Hansson, Dals-Eds kommun, berättar att kommunen nått enighet om stora 

satsningar på skola och äldreomsorg.  Dals-Eds kommun har av Svenskt Näringsliv ran-

kats som en av 21 kommuner med bra företagsklimat vid etablering. 
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Per Jonsson, Bengtsfors kommun, informerar om kommunen har startat ett kommunalt 

bemanningsföretag för ungdomar mellan 18-24 år, vilket haft lyckade resultat i andra 

kommuner. Per berättar att kommunen för diskussioner med ett av de största företag i 

kommunen, DUNI, för att hitta lösningar för att förhindra framtida uppsägningar. Per 

berättar vidare att kommunens bokslut för 2012 gick med ett plus på 22 miljoner varav 

sociala stått för plus 3 miljoner. Per undrar hur det går med projektet IGS (Intermodala 

godstransporter) för att få svaret på vilka förslag som finns för omlastning av virke. Per 

avslutar med att berätta att en för kommunen prioriterad fråga är ökade 

pendlingsmöjligheter med tåg, varför kommunen skickat en skrivelse till Västra 

Götalandsregionen med önskan om en tågpendel mellan Halden och Trollhättan.  

 

Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, berättar om att regionen för diskussioner om 

deras gränsöverskridande engagemang i bl.a. GO-samarbetet, Gränskommittén och den 

Skandinaviska arenan. Uno berättar vidare att Västra Götalandsregionen tagit över Väst-

trafik där de nya tidtabellerna orsakat turbulens i flera kommuner.  
 

Peter Kuran och Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune, berättar att det händer 

mycket i kommunen med flera stora satsningar inom kultur, hälsa och infrastruktur. 

Som exempel nämns den nya Fylkesscenen som ska fyllas med verksamhet, Tall 

Ship Race 2014, nytt litteraturhus, gång- och cykelvägar, införande av bompengar, 

nytt hälsohus (sjukhem) som blir inflyttningsklart under 2013. Jon-Ivar avslutar 

med att berätta att kommunens bokslut gick med ett plus på 65 miljoner NOK. 

 

  

  Beslut Gränskommittén beslutar 

  

att bjuda in ledarna för jubileumskommittén till Gränskommitténs nästa möte, 

 

att i övrigt notera informationen i protokollet.  

 

 

 

   § 12 Övriga frågor 

       
 Inga övriga frågor från styrelse eller sekretariat 
 

 

   § 13 Nästa möte 

       

Gränskommitténs styrelsemöte den 31 maj kolliderar med West Swedens årsmöte.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

 

att flytta Gränskommitténs styrelsemöte den 31 maj 2013 till den 24 maj 2013 med  

     Hvaler kommune som värd. 
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  § 14 Mötet avslutas 

       

 Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

Beslutande 

 

Jon-Ivar Nygård Fredrikstad kommune 

Peter Kuran Fredrikstad kommune 

Linda M. Engsmyr Sarpsborgs kommune 

Svein Larsen Sarpsborgs kommune 

Inger-Lise Skartlien Rygge kommune 

Kåre Dahl Rygge kommune 

Siv Jacobsen Østfold fylkeskommune 

Clas-Åke Sörkvist Tanums kommun 

Gerd Melin Tanums kommun 

Mats Hansson Dals-Eds kommun 

Carina Halmberg Dals-Eds kommun 

Agneta Moquist Bengtsfors kommun 

Per Jonsson Bengtsfors kommun 

Peter Johansson Fyrbodals kommunalförbund/Färgelanda kommun 

Uno Nilsson Västra Götalandsregionen 

Jan Gabrielsson Västra Götalandsregionen 

 

 

Övriga  

 

Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund 

Annika Daisley Gränskommittén 

Yvonne Samuelsson Gränskommittén 


