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Justerare: 

 
Beslutande Linda Marie Engsmyr Sarpsborg kommune 

 Peter Birgersson Dafteryd Strömstads kommun 

 Per Jonsson Bengtsfors kommun 

 Jon Ivar Nygård Fredrikstad kommune 

   

   

   

   

   

Övriga deltagande Elsie Hellström Daglig leder 

 Julia Sandberg utredare 

   

   

 
Protokollet justerat per mail 2019-02-13 
 
 
 

Sekreterare:  

 Elsie Hellström 

Justerare:  

 Per Jonsson 

Ordförande:  

 Linda Marie Engsmyr 

 
 
 
 
 
 



Strömstad Stadshus 1 februari 2019 kl. 09.30-12.00 

 

Sammanträdelsesprotokoll AU 
 

2 

Justerare: 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförer öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare 

Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Per Jonsson 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

§ 4 Ordförer har ordet 

Ordförer ser framemot årsmötet och nya mötesordningar. 

§ 5 Presentation av ny hemsida 

Julia Sandberg presenterar den nya hemsidan för Svinesundskommittén, den 

kommer att lanseras på måndag den 4 februari. 

https://svinesundskommitten.com/ 

Julia presenterar dessutom kort sitt arbete inom projekt KOMPIS- (kommunal 

planering i statlig samverkan). Projektet är medfinansierat av Länsstyrelsen 

Västra Götalands län/HaV 

https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-

content/uploads/sites/3/2018/11/rapport_final.pdf 

 

Svinesundskommittens AU tackar för  

presentationen av den nya hemsidan och ser framemot att ta del av 

kommande information på hemsidan. 

 

§ 6 Styrgrupp för Projekt Marint Gränsforum Skagerrak  

Elsie Hellström informerar om projekt /process ”Marint Gränsforum 

Skagerrak”. 

Projektet skall enligt projektplanen ha en styrgrupp, och arbetsutskottet bör 

som projektägare ansvara för styrgruppen. 

 

§ 7 Konferens –uppföljning av studien ”Kollektivtrafiken kör över gränsen” 

Elsie Hellström presenterar slutrapporterna från förstudien ”Kollektivtrafiken 

kör över gränsen” 

Från Samferdselkommittén/Østfolds fylkeskommune har kommit ett förslag 

att Svinesundskommittén\en arrangerar ett gränsöverskridande möte med 

berörda aktörer inom kollektivtrafik  

 

Beslut 

Svinesundkommitténs AU beslutar 
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Justerare: 

att arrangera ett möte ”kollektivtrafiken kör över gränsen” under maj månad 

2019 

att inbjuda Östfolds Fylkeskommune, Samferdselkommittén, Västra 

Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd Svinesundskommitténs övriga 

medlemmar, Västtrafik samt Fyrbodals Kommunalförbund  

att täcka kostnaden ur basbudgeten 

 

§ 8 Inför mötet den 12 mars- vad är viktigt för den gränsregionala utvecklingen, 

vad är intressant för VIKEN? 

Elsie Hellström presenterar förslag på punkter att informera om /diskutera på 

mötet med projektledningen för kommande VIKEN Fylkeskommune den 12 

mars på Jeløy Radio. 

  

• att projektledningen för Viken Fylkeskommune ger en information om 

politiska mål, genomförande, styrkor, hot, möjligheter och svagheter 

• en dialog kring möjligheter och utmaningar för VIKEN Fylkeskommune 

och Västra Götalandsregionen- två robusta och betydelsefulla 

regioner i Norden – hur förvaltar vi gemensamt resultaten från bl.a. 

analysen ”Megaregion Western Scandinavia”?  

• en dialog kring vilken roll den gemensamma politiska 

arenan/plattformen Svinesundskommittén kan/skall spela efter 2020 

• ett fokusområde – reiseliv/turism? 

• diskutera vilken roll och betydelse vi anser, att nästa Interreg program 

(SV/No) bör ha för det gränsregionala utvecklingsarbetet  

 

Ledamöterna framhåller att det viktigaste är, att presentera 

Svinesundskommitténs verksamhet, och vad vi kan bidra med i utvecklingen 

av en attraktiv gränsregion mellan Västra Götalandsregionen och VIKEN 

Fylkeskommune 

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

att ge i uppdrag till Daglig Leder, att i dialog med projektledningen för VIKEN 

Fylkeskommune lägga upp ett program för mötet den 12 mars som ger 

förutsättningar för dels ett fortsatt utvecklingsarbete i gränsregionen dels 

mellan Västra Götaland och VIKEN samt för Norden generellt. 

§ 9 Minskat medlemsantal som följd av kommunreformen i Norge  
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Justerare: 

Svinesundskommittén kommer att tappa en medlem – Rygge kommune - när 

Moss kommune och Rygge kommune går samman 2020 01 01. 

Under 2019 bör en diskussion initieras med Nye Moss kommune om 

medlemskap i Svinesundskommittén. 

  

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

att efter kommunevalet under hösten 2019 kontakta den nya 

kommunledningen för Moss kommune, för att diskutera eventuellt 

medlemskap i Svinesundskommittén 

att ge i uppdrag till Linda Engsmyr att inbjuda nuvarande ordförer i Moss 

kommune till mötet på Jeløy Radio den 12 mars. 

 

§ 10 Inför årsmötet 5 april i Mellerud 

Elsie Hellström lyfter upp till diskussion några paragrafer som kommer att bli 

föremål för diskussion på årsmötet 

• nya sammanträdesformer,  

• ny styrelse /AU,  

• ny medlemsavgift indexuppräkning 

 

Beslut 
Svinesundskommitténs AU beslutar 
att ställa sig positiv till att medlemsavgiften från och med 2020 index 
uppräknas med 2018 som basår 
att ge i uppdrag till Elsie Hellström  
att sammanfatta de tidigare diskussioner som förekommit angående ny 
mötesordning till ett förslag som läggs som bilaga till dagens protokoll 
att kontakta valberedningen inför årsmötet 

 

 

§ 11 Grön tillväxt – fokus efter projektet Grön Tillväxt – Trä 

Projekt Grön Tillväxt Trä avslutas 2019 12 31, och Daglig Leder föreslår att 

Svinesundskommittén inte skall driva några fler projekt som har fokus på att 

bygga i Massivträ. 

Grön Tillväxt är ett fokusområde men eventuella projekt bör ha annan 

inriktning, men ligga i linje med region/fylkes/kommun strategier inom 

området.   
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Justerare: 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

att ställa sig positiva till en ny inriktning inom fokusområde ”Grön Tillväxt” 

att Daglig Leder vid styrelsemötet i oktober ger en presentation av syfte och 

mål inom fokusområde ”Grön Tillväxt” för 2020 

 

§ 12 Svinesundskommittén 2.0 - några scenarier 

Daglig Leder fick under hösten 2018, i uppdrag att presentera förslag 

avseende ny inriktning för Svinesundskommitténs organisation och arbete. 

Enligt beslut skall ett förslag presenteras i februari 2019 

I uppdraget låg även, att i arbetet inkludera representanter för kommande 

VIKEN Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen, men det har inte varit 

möjligt på grund av kommun – och regionval i Sverige och att 

Fylkesreformen pågår för fullt i Norge. 

Svinesundskommitténs AU 

tackar för presentationen och beslutar 

att ge i uppdrag till Daglig Leder att presentera de olika förslagen på årsmötet 

att avvakta beslut i ärendet till dess att nya ledamöter från Viken 

Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen är valda in i 

Svinesundskommitténs styrelse och AU 

 

§ 13 Övriga frågor  

Elsie Hellström informerar om kommande aktiviteter och uppmanar 

arbetsutskottet att följa den nya hemsidan där kommande evenemang 

presenteras  

     

https://svinesundskommitten.com/ 
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