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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 559 981 personer. I Østfolds fylkeskommune bor 289 8671 personer 

varav 201 003 personer i de norska medlemskommunerna (SSB). I Fyrbodal bor 270 1142 personer 

varav 120 279 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 2016-01-01  
2 Avser befolkning per 2016-09-30 
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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 samt Gränshinder 

• 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. 

 

I december 2015 kom dock ett meddelande från Skatteverket som ifrågasatte att 

Svinesundskommitténs var mervärdesskattepliktig. De grundade sitt ifrågasättande på att de ansåg att 

Svinesundskommittén enligt lagen om mervärdesskatt inte bedrev näringsverksamhet. 

Verksamhetsledaren kontaktade föreningens revisor Olle Pehrson för att få stöd i argumentationen 

mot Skatteverket, men tyvärr hade han inga argument som gav oss stöd i vår dialog med Skatteverket. 

Revisor Olle Pehrson var en av de konsulter som före detta Gränskommittén hade anlitat för att få in 

kompetens och kunskap i bildandet av den nya föreningen Svinesundskommittén. 

 

Under de två första kvartalen upptogs stor del av verksamhetsledaren och ekonomens arbetstid att ta 

fram underlag och argument för att föreningen skulle få behålla sin rätt att lyfta moms. Tyvärr fick vi 

inse att Svinesundskommittén inte bedriver affärsmässig verksamhet enlig lagen om mervärdesskatt. Vi 

kunde inte heller åberopa den så kallade Ludvika-modellen som gäller för offentlig verksamhet eftersom 

Svinesundskommittén är en fristående ideell förening. Kommitténs medlemmar är offentliga 

organisationer men det var inte tillräckligt för att kunna åberopa Ludvika-modellen. 

 

Kommittén vann dock en halv seger i och med att de nya reglerna inte skulle gälla retroaktivt utan att 

de trädde i kraft från 1 juli 2016, samt att de projekt som hade startat fick avslutas med rätt att lyfta 

moms. Det innebar dock en kostnadsökning på 25 procent på köpta tjänster under halva 

verksamhetsåret. Svinesundskommittén fick förändra sin strategi avseende till exempel förhållandet 

anställd personal respektive köpta tjänster. Det gäller både basverksamhet och projektverksamheten. 

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

verksamheten under 2016.    
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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. 

 

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 och andra EU-

program.  

 

Svinesundskommittén köpte under 2016 50% tjänst som ekonom från Strömstad kommun. 

Verksamhetsledaren/Daglig ledere valde att gå över till Svinesundskommittén som arbetsgivare från och 

md 1 juli 2016 för att minska kostnaderna för moms på köpt tjänst. 

 

Svinesundskommittén är från 1 mars 2016 arbetsgivare för den personal som arbetar i 

Svinesundskommitténs projekt. Detta beror på att Interreg Sverige-Norge inte godkänner köp av tjänst 

utan kräver att det skall vara egen personal som driver Interreg-finansierade projekt. 

 

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

Stadshus och hyr arbetsplats för två personer på Fyrbodals kommunalförbund.  

 

Bokföringstjänster, bokslut och deklaration köper Svinesundskommittén från KGH Accountancy & 

VAT.   Inom kommunikation och IT köper kommittén tjänster från MID Marketing AB, IXIT AB och 

Profil Communication i Trollhättan AB. Datastöd köper kommittén från Datatjensten. 

Svinesundskommittén köper vissa tjänster då man inte kan ha anställd personal när omfattningen är 

ringa. 

 

Basverksamheten upptar idag en stor del av verksamhetsledarens arbetstid, det vill säga 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.  

 

För att kommunikationen skall kommunicera enhetligt och strategisk har kommittén arbetat fram en 

kommunikationsstrategi för Svinesundskommittén. En Powerpoint-presentation har tagits fram och den 

ska vara en bas i alla presentationer som personal och uppdragstagare för Svinesundskommittén gör. 

Svinesundskommittén har skapat en Facebooksida och skapat en LinkedIn-profil.  Hemsidan är i stort  
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behov av en översyn, men eftersom det är en stor kostnad har inte utrymme funnits i årets budget. Ett 

förändringsarbete beräknas starta under 2017. 

 
Informationsinsatser under 2016:  

- 4 nyhetsbrev 

- 4 pressmeddelanden 

- Hemsida 

- Facebook 

- Linkedin 

- Uppdatering av Svinesundskommitténs broschyr 

- Roll-ups 

 

Event som arrangerats av Svinesundskommittén 

- 23 feb – Seminarium: Vad gäller för svenska företag i Norge? Norska ambassaden i Stockholm 

- 15 juni – Svinesundsbron 70 år3  

- 13 okt –  Forum för gränsmöjligheter: Livsmedelsexport och innovationsverktyg4 

- 25 – 26 oktober – Gränsregionalt forum5 

- 11 nov – Svensk-norsk politikerträff – Hållbar marin tillväxt6 

 
Möten och konferenser 

• Under året har vi haft fyra möten med vår granne och 

kollega Alf Johansen som är sekreterare för 

Gränskommittén Värmland/Østfolds sekreterare för att 

informera varandra om pågående verksamhet samt för 

att utveckla nätverket Nordisk infrastruktur och 

transporter. 

• 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 opch 

intressanta möten. 

• Verksamhetsledaren har under året haft en dialog med 

Fylkesman Trond Rönningen kring hur vi kan utveckla 

samarbetet. Det har bland annat lett till att Fylkesmannen 

troligtvis kommer att delta i projekt Grön Tillväxt - Trä 

samt involveras i vårt resieliv/turistprojekt kring lokal 

mat 

 

                                              
3 http://svinesundskommitten.com/information/gamla-svinesundsbron-70ar 
4 http://www.svinesundskommitten.com/media/147451/livsmedelsexport_dokumentation_2016.pdf 
5 http://www.svinesundskommitten.com/information/gransregionalt-forum-2016 
6 http://www.svinesundskommitten.com/information/gransregionalt-forum-2016 

http://svinesundskommitten.com/information/gamla-svinesundsbron-70ar
http://www.svinesundskommitten.com/media/147451/livsmedelsexport_dokumentation_2016.pdf
http://www.svinesundskommitten.com/information/gransregionalt-forum-2016
http://www.svinesundskommitten.com/information/gransregionalt-forum-2016
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• Vice ordförande Peter Dafteryd stod tillsammans med Svinesundskommittén i mars värd för ett 

möte med riksdagspolitikerna Fredrik Christensson och Per Åsling, ordförande i 

Skatteutskottet, för att bland annat diskutera gränshinder. Momshinder diskuterades och 

Svinesundskommittén betonade vikten av att arbeta poraktivt med förenklingar kopplade till 

momsfrågor. Riksdagspolitikerna var även intresserad av att få kunskap om gränshinder och 

gränsregionens (Svinesundsregionen) roll i det nordiska arbetet. 

• Civilministern Ardalan Shekarabi bjöd i april in till dialog om gränskommunernas utmaningar och 

potentiella lösningar. Svinesundskommittén berättade om hur vi jobbar med gränshinder och 

gränsmöjligheter samt visade på tillväxtpotentialen i att lösa gränshinder. Peter Dafteryd lyfte 

bland annat en utbyggd järnväg mellan Oslo-Göteborg skulle stärka gränsregionen och Liselott 

Fröjd lyfte strandskyddet. Kommittén har även lämnat in en skrivelse till civilministern om 

offentliga gränshinder/utmaningar som kan drabba gränskommuner.  

• Verksamhetsledaren/Daglig ledere deltog på Fylkesmannens konferens ”Beat for Beat” där flera 

intressanta kontakter knöts. 

• Verksamhetsledaren var i maj inbjuden till beslutsgruppen för Interreg Sverige-Norge för att 

presentera Svinesundskommitténs arbete och i första hand vår projektverksamhet. Vid mötet 

deltog även Björn Lier från projekt Grön Tillväxt – Skog. 

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

verksamheten för företag i regionen.  

• Svinesundskommittén har under året blivit intervjuade av Kommerskollegium, Sveriges 

mundighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Resultatet från intervjun har 

lyfts in i rapporten 'Vad hindrar svensk utrikeshandel' som fokuserar på Norge. 

Svinesundskommittén har bland annat lyft in att byggmaskiner inte omfattas av ATA-

carnetsystemet. 

 
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 

Svinesundskommitténs sekretariat har under året ytterligare utvecklat kontakterna med andra 

gränskommittéer. Svinesundskommitténs verksamhetsledare valdes att tillsammans med 

Kvarkenrådets direktör representera Gränskommittéerna vid ett möte med 

Ämbetsmannakommittén för regional politik på NMR. Mötets syfte var att diskutera avtalet för 

verksamhetsperioden 2017 - 2020 samt Nordiska Ministerrådets stöd till Gränskommittéerna under 

samma period. 

 

• Infrastruktur- och transportnätverk 

Under Gränsregionalt forum 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 tillsammans med infrastrukturstrateg 

Max Falk från Västra Götalandsregionen. 
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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 i: 

• 23 februari: Seminarium: Vad gäller för svenska företag i Norge? Seminariet genomfördes på 

Norges ambassad i Stockholm. 

• 11 november: Norsk-Svensk Politikerträff inom projekt Framtiden är blå i Svinesundsregionen  

 

• Utökat samarbete med Göteborg-Oslo-samarbetet 

Svinesundskommittens har under året medverkat vid två tillfällen tillsammans med Göteborg-Oslo-

samarbetet7, dels i Almedalen kopplat till seminariet kring järnvägsförbindelsen Oslo-Göteborg samt 

vid ett möte i Riksdagen kring transport- och infrastrukturfrågor. G-O-samarbetets sekreterare Sara 

Schutt deltog på Gränsregionalt forum i oktober på Tanumstrand. G-O-samarbetet kommer att byta 

verksamhetsledare under 2017, då Sara Schutt har sagt upp sig från tjänsten. 

 

• Nätverk rådmän/kommunchefer 

På uppdrag från styrelsen startade verksamhetsledaren 2015 en arbetsgrupp bestående av 

rådmän/kommunchefer. I gruppen ingick stadsdirektör Annika Wennerblom från Trollhättans Stad, 

kommunchef Solveig Andersson från Bengtsfors kommun, Rådman från Halden kommune 

(personbyte på tjänsten under året) samt Rådman Dag Eriksen från Hvaler kommune. Nätverket 

bildades för att vidareutveckla samarbetet kommunal nivå. 
 

Tyvärr har arbetet inom nätverket/arbetsgruppen avstannat på grund av den hårda arbetsbelastning 

som rådmän/kommunchefer har. Verksamhetsledaren kommer under 2017 presentera andra 

alternativ för primärkommunalt samarbete kopplat till kärnverksamheten. 

 

• Folkhälsa 

Den 14 juni genomfördes konferensen ”Grenseovergripende folkehelseseminar- med folkehelsearbesidere 

fra Østfold og Fyrbodal”8. Konferensen var ett samarbete mellan två regioner och två högskolor, samt 

kommuner på båda sidor om gränsen. Fransesco Zambon, ledare för WHO Regions for Health 

Network uppmanade arrangörerna av konferensen att utveckla en gränsöverskridande 

”Svinesundsdeklaration” baserad på Trondheimsdeklarationen. 

 

                                              
7 http://www.go-regionen.org/ 
8 http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/om-myndigheten/internationellt/Trondheimsdeklarationen.pdf 

http://www.go-regionen.org/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/om-myndigheten/internationellt/Trondheimsdeklarationen.pdf
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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. Nedan finns en sammanställning av möten och event där Svinesundskommittén 

driver gränshinderfrågor, ingår i arbetsgrupper samt arrangerar olika informationsseminarier. 

  

27-28 jan, 15 sep, 15 dec   EU – kommissionen, Bryssel 

29 jan   Skatteverket 

22-23 feb, 26 april  Norska ambassaden ”Vad gäller för svenska företag i Norge” 

14 mars   Riksdagspolitiker från Skatteutskottet besöker kommittén 

15 mars, 7 juni, 27 okt, 14 dec  Nordiska ministerrådet  

27 april Civilministern och gränskommuner (Presentation och 

diskussion) 

18 maj, 15 sep, 1 dec  UD samt Norska Svenska handelskammaren 

19-20 maj, 24 nov  Grenserådet 

22 sep   Selin Charter (Gränshinder båttrafik) 

30 nov   Svenska Institutet 

 

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 

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.  
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Gränshinderarbetet på internationell nivå 

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

for Regional and Urban Policy (DG REGIO). Kommittén har under året deltagit i tre workshops inom 

Cross-Border Review. 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. Bland 

annat har slutsatser och rekommendationer från studien ”Easing legal and administrative obstacles in EU 

border regions” diskuterats. Studiens slutsatser handlar om behovet av insatser på flera nivåer för att 

långsiktigt underlätta arbetet med gränshinder, att Interreg har en viktig roll i framtiden och att 

efterfrågan på lättillgänglig information är stor. 

 

Kommittén har även betonat hur viktigt det är att skapa rätt förutsättningar inom framtidsbranscher 

som blå och grön tillväxt. Bland annat krävs översyn av en rad EU-direktiv som idag hämmar 

branschutveckling inom exempelvis marina livsmedel och biogasproduktion. 

 

Under 2015 svarade Svinesundskommittén på EU-samrådet: Hur kan vi undanröja hinder i 

gränsregionerna? (Public consultation on overcoming obstacles in border regions). Resultat från EU-

konsultationen visar att legala och administrativa hinder uppfattas som de största hindren (därefter 

språkliga hinder följt av fysiska hinder) bland gränsregioner i EU, vilket överensstämmer med resultat 

från Svinesundskommittén. 

 

Gränshinderarbete Sverige-Norge  

I februari arrangerade Svinesundskommittén seminariet Vad gäller för svenska företag i Norge i samarbete 

med Norges ambassad i Stockholm och Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. Seminariet 

inledes av Kai Eide som är Norges ambassadör i Sverige och målgruppen för seminariet var företag och 

organisationer som skickar personal till Norge eller funderar på en etablering. Svinesundskommittén 

samarbetade med Grensetjänsten, Skatteverket, KGH Customs Services AB, KGH Accountancy & VAT 

Norges ambassad i Stockholm och Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm.  

 

 

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

projekt. I verksamhetsplanen som beslutades på årsmötet 7 april 2016 ingår fyra fokusområden för 

projekt: Blå tillväxt, Grön tillväxt, Turism/Reiseliv och Gränshinder. Projekt kopplade till dessa fyra 

fokusområden presenteras nedan. 

 

5.2.1 Framtiden är Blå i Svinesundsregionen – en söt och salt innovationsmiljö 
Tidsperiod: 1 januari 2016 – 28 februari 2017 

Projektägare: Svinesundskommittén och Fredrikstad kommune 

Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Østfolds fylkeskommune och Fyrbodals kommunlförbund 

Budget: 355 958 euro 

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 
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Under 2015 arbetat Svinesundskommittén vidare med resultaten från konferensen inom blå tillväxt som 

hölls i Fredrikstad i november 2014. Under 2015 skrevs en projektansökan som godkändes hos 

Interreg Sverige-Norge under hösten 2015, och projektet Framtiden är blå startade 1 januari 2016. 

Projektet har arbetat för att lyfta förutsättningarna för att skapa hållbara gränsregionala 

innovationsmiljöer och tillväxt inom den blå ekonomin genom samarbete mellan företag, akademi och 

offentliga aktörer.  

 

Inom projektet Framtiden är blå har ett gränshinder identifierats och publicerats i Nordiska 

ministerrådets Gränshinderdatabas: ”Laxodlingar på land i slutna system hindras av gammal lagstiftning”. 

Företagare i Sverige som vill starta laxodlingar på land i slutna system kan i dag inte importera laxyngel 

från Norge eller Färöarna på grund av att den befintliga lagstiftningen bygger på att odla lax i öppna 

system i havet. Detta hämmar en hel branschutveckling inom marina/maritima näringar och drabbar 

kustkommuner som arbetar för att skapa fler arbetstillfällen. Orsaken är att laxodlingar på land i slutna 

system hindras av gammal lagstiftning. Befintlig lagstiftning behandlar öppna laxodlingar i havet och 

omfattar inte slutna system på land.  

 

Under projektet hölls en svensk-norsk politikerträff med tema Hållbar marin tillväxt. Medverkande 

experter lyfte och identifierade 25 utmaningar till politikerna, kring vilka beslut som måste tas för att 

möjliggöra en fortsatt marin/maritim utveckling i gränsregionen. Dessa 25 utmaningar rörde bland annat 

lagstiftning, kustzons- och havsplanering och marin och maritimt näringsliv. Efter seminariet har 

Svinesundskommittén fortsatt förankra problembilden på nationell och nordisk nivå.  

 
 

5.2.2 Grön Tillväxt – skog 
Tidsperiod: 1 april 2015 – 30 april 2016 

Projektägare: Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune 

Medfinansiärer: Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen 

Budget: 150 000 euro 

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

 

Projektet Grön Tillväxt – skog9 avslutades 30 april 2016. Tanken var då att baserat på resultaten lämna 

in en ansökan för ett treårigt projekt till Interreg Sverige-Norge. Ansökningsperioden stängde i 

september och projektledningen beslutade att avvakta till dess att Østfolds bioekonomiska strategi var 

antagen vilket skedde i oktober månad. En ansökan kommer istället att lämnas in till Interreg Sverige-

Norge i februari 2017. 

 

Konkreta resultat från projekt Grön Tillväxt – Skog: 

• Neutral rapport från Asplan Viak med syftet att påbörja arbetet med att höja kompetensen och 

kunskapen om massivträ och träbaserade produkter som byggmaterial inom alla steg i 

värdekedjan  

• Rapport om svenska marknaden från NARVA. Syftet med rapporten var att få fram konkreta 

förslag på hur projektet på bästa sätt ser till att bruket av träbaserade produkter ökar inom 

offentlig sektor  

                                              
9 http://www.svinesundskommitten.com/media/146882/slutrapport_gts_ver8.pdf 

http://www.svinesundskommitten.com/media/146882/slutrapport_gts_ver8.pdf
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• Enkät till svenska kommuner från NARVA. Att för projektet skapa en bild av mognadsgraden inom 

svenska kommuner som ses som den viktigaste initiala beställaren av byggnation med 

träbaserade produkter  

• Seminarium 8/3 på Inspiria Science Center i Sarpsborg. Samling av politiska beslutsfattare för att 

dra kunna dra slutsatsen om förutsättning för gränsregionala innovationsarenor finns på politisk 

nivå.  

• Definition och acceptans av projektmodell. Förslag på arbetssätt inom för- och huvudprojekt. 

Denna är nu accepterad och det bör vara med denna som ryggrad som riktlinjer för en ansökan 

av medel till ett huvudprojekt dras upp.  

 

 

5.2.3. GUPP - Guidade UPPlevelser i skyddade naturområden 
Tidsperiod: 1 januari 2016 – 30 juni 2016 

Projektägare: Svinesundskommittén och Hvaler kommune 

Budget: 31 602 euro 

Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

 

Under första halvåret 2016 arbetade Svinesundskommittén med förstudien GUPP – Guidade 

UPPlevelser i skyddade naturområden. Förstudien utgick ifrån frågan ”vad är hållbar turism i skyddade 

naturområden” och kommittén arbetade förutom med Hvaler kommune som var norsk projektägare 

även tillsammans med Kosterhavets nationalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark, Tresticklans nationalpark, 

Haldenkanalen Regionalpark och gränsnära kommuner.  

 

Inom projektet anordnades flera projektutvecklingsmöten och en studieresa till Hvaler nasjonalpark. 

Projektet resulterade i ett förslag till en guidekurs med fokus på gränsregionen skyddade 

naturområden. Resultatet från förstudien har tagits med och ska vidareutvecklas inom ett arbetspaket i 

projektet Gränsen som attraktion (se nedan). 

 

 

5.2.4 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 

 

Inom fokusområden Turism/Reiseliv har Svinesundskommittén under 2016 arbetat fram underlag för 

det treåriga projektet ”Gränsen som attraktion – gränslösa möjligheter för företag inom turism/reiseliv”. 

Projektet planerades att starta under 2016, men starten blev senarelagd eftersom de norska 

medfinansieringsintygen inte blev färdiga i tid. Projektet kommer därför att lämnas in till Interreg 

Sverige-Norge i början av 2017. 
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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 kommer aktivt att arbeta med att stärka besöksnäringsföretagen i gränsregionen 

genom olika typer av kompetenshöjande insatser inom både affärsutveckling och guidning. Det förslag 

på guidekurs som togs fram under förstudien GUPP kommer att vidareutvecklas och genomföras inom 

Gränsen som attraktion. Projektet kommer också att jobba med att synliggöra gränsregionen och 

besöksnäringsföretag och produkter i regionen. 

 

5.2.5 Utvikling av adventure tourism mellom Kystriksveien og Bohuslän 
Tidsperiod: 1 juni 2016 – 1 juni 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.  

 

 

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. 
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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 FRAMFOR10 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 Cluster11 - ett projekt som har 

syfte att bland annat utveckla en gränsregional kompetensplattform.  

 

 

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 2016 har Svinesundskommittén ansökt och beviljats 850 000 DKK + 425 000 DKK 

som inte hade tagits ut under 2015. 

 

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

gränskommittéerna. Kommittén har även deltagit vid informationstjänsternas gränshindermöten 

(LOTS-gruppen). Under 2016 hölls fyra möten inom LOTS-gruppen.  

                                              
10 https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/FRAMFOR-Framgangsrika-foretag-i-gransregionen/ 
11 http://www.innovatum.se/projekt/scandinavian-science-cluster/ 

  

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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• Svinesundskommittén var värdar för Nordiska Ministerrådets årliga konferens ”Gränsregionalt 

forum”12 samt ett av LOTS–gruppens möten 25 - 27 oktober. Konferenserna genomfördes på 

Tanumstrand och vid utvärderingen av konferensen erhöll Svinesundskommittén många positiva 

kommentarer. Svinesundskommittén var välrepresenterad på konferensen av ledamöter i styrelsen, 

vilket var mycket positivt. 

 

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

Nordiska Ministerrådet som skall kompletteras med årsbokslut och antagen verksamhetsberättelse 

efter årsmötet. Svinesundskommittén har, enligt avtalet mellan Svinesundskommittén och NMR, 

rekvirerat medel tre gånger under 2016.  

 

• Nordiska ministerrådets regionalpolitiska program 2017 – 2020 presenterades under 2016. 

Programmet har fokus på tre teman: hållbar landsbygdsutveckling, innovativa och resilienta regioner samt 

hållbara städer och stadsutveckling. Svinesundskommittén visade intresse av att delta i arbetet inom 

innovativa och resilienta regioner och under 2016 fattade Nordiska Ministerrådet beslut om att 

Svinesundskommittén tillsammans med Bottenviksbågen kan delta i temagruppen. Arbetet kommer 

att pågå fram till 2020.  

 
 

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

 

• Kommuner  

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

Strömstad Tanum, Trollhättan, Tanum samt Åmål. 

Rakkestad kommune blev medlem under 2016. 

 

• Fylkeskommuner 

Østfolds fylkeskommune 

 

• Regioner  

Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund 

 

Svinesundskommitténs arbete leds av styrelsen:  

 

Styrelse 

Styrelsen 2016-12-31 

Ledamot  Ersättare/vara 

Geri Aarbu  Alf Ulven  Aremark  

Per Jonsson  Per Eriksson  Bengtsfors 

Martin Carling Per-Erik Norlin Dals-Ed 

                                              
12 Rapport från Gränsregionalt forum: 

http://www.svinesundskommitten.com/media/147810/minnesanteckningargr_nsregionaltforum2016.pdf 

http://www.svinesundskommitten.com/media/147810/minnesanteckningargr_nsregionaltforum2016.pdf
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Jon-Ivar Nygård Bjørnar Laabak Fredrikstad 

Thor Edquist  Inger Midttun  Halden  

Eivind Borge  Kim Erik Ballovare Hvaler 

Tommy W Johansson Ewa Pärsson  Mellerud 

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 

Siv Henriette Jacobsen  Tor Pröitz  Østfolds fylkeskommune 

 

 

Arbetsutskottet 

Siv Henriette Jacobsen  Østfolds fylkeskommune 

Thor Edquist    Halden 

Per Jonsson   Bengtsfors  

Jon-Ivar Nygård  Fredrikstad 

Peter Birgersson Dafteryd  Strömstad 

Ulf Eriksson   Västra Götalandsregionen 

Linda Engsmyr  Sarpsborg 

 

Ordförande och vice ordförande 

Ordförande i styrelsen och arbetsutskottet är Siv Henriette Jacobsen 

Østfolds Fylkeskommune. 

Vice ordförande i styrelsen och arbetsutskottet är Peter Birgersson 

Dafteryd, Strömstads kommun 

 

Årsmöte 

Svinesundskommittén hade årsmöte 7 april i Halden och extra årsmöte 21 

oktober. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har sammanträtt under verksamhetsåret den 7 – 8 april och 21 

oktober samt genomfört ett temamöte den 9 december. Temat var 

uppföljning av de resultat och förslag på vidare aktiviteter inom ”Framtiden 

är Blå i Svinesundsregionen” som kom fram under från Politikerforum den 

11 november på Quality Hotel i Sarpsborg. 

 

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret: 
12 februari, 7 april, 6 juni, 26 augusti och 9 december. 

 

 

Sekretariat 

Personal anställd via Strömstad kommun fram t.o.m. 20160630 

Verksamhetsledare, (VL)   Elsie Hellström.  100% av heltid 

Adm. och ekonom stöd   Anita Hansson  25% av heltid (köper fortsatt tjänst) 

 

Siv Henriette Jacobsen, 

Svinesundskommitténs ordförande 

Peter Birgersson Dafteryd, 

Svinesundskommitténs vice ordförande 
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Personal anställd via Strömstad kommun fram t.o.m. 20160229 

Expert Gränshinder för näringslivet Annika Daisley 100% av heltid 

Projektledare Grön Tillväxt-skog Ola Andersson 50% av heltid (Ola anställd till 20160430) 

 

Köp av tjänst från Fyrbodals kommunalförbund fram t.o.m 20170228 

Turism/Reiseliv  Louise Robertsson 100% av heltid (20160101-20160228) 

 

Anställda i Svinesundskommittén fr.o.m 20160301 

Projektledare – Framtiden är Blå… Cajsa Malin Sandblom 100% av heltid 

Projektledare GUPP  Louise Robertsson 35% av heltid (20160301-20160630) 

Projektutvecklare Turism/Reiseliv Louise Robertsson 15% av heltid (20160301-20160630) 

Projektutvecklare Turism/Reiseliv Louise Robertsson 50% av heltid (20160701-20161231) 

Projekt Framtiden är Blå  Louise Robertsson 50% av heltid (20160201-20161231) 

Expert Gränshinder   Annika Daisley 50% av heltid 

Projekt Framtiden är blå  Annika Daisley 50% av heltid 

 

20160901 

Projekt Gränsmöjligheter  Annika Daisley 50% av heltid  

Projekt Framtiden är blå  Annika Daisley 50% av heltid 

 

 

Anställda i Svinesundskommittén fr.o.m 20160701 

Verksamhetsledare (VL)   Elsie Hellström  100% av heltid 

 

 

Inom kommunikation och information har vi köpt tjänst från MID Marketing AB, IXIT AB och Profil 

Communication i Trollhättan AB. 

 

 



16 

 

16 

 

8. Ekonomisk redovisning 2016 
Den ekonomiska redogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 – 2016-12-31.  

 

För en mer utförlig redovisning hänvisas till bilagda ekonomiska redogörelse. 

 

 

Strömstad den 30 mars 2017 

Svinesundskommittén 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

Siv H Jacobsen  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  

 

 

 

 

Linda Engsmyr  René Rafshol   Tony Georgiou 

 

 

 

 

Michael Karlsson  Tommy W. Johansson  Geir Aarbu 

 

 

 

 

Elsie Hellström 

Verksamhetsledare/Daglig Leder 

 

 

 


