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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 en av tolv 
gränskommittéer som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete.  
 
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 ideell förening 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 570 626 personer. I Østfolds fylkeskommune bor 297 5201 personer 
varav 206 819 personer i de norska medlemskommunerna (SSB). I Fyrbodal bor 273 1062 personer 
varav 121 580 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 2018-12-31 (SSB)  
2 Avser befolkning per 2018-12-31 (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 1 juli 2016 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 strategiskt fokusområde både i Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune. 
Svinesundskommittén har valt att under 2018 koppla arbetet till projektet Framtiden är blå i 
Svinesundsregionen 2 och till nätverket med kommundirektörer/rådmän. 
 

Verksamhetsplan 
Svinesundskommittén har arbetat enligt verksamhetsplan, i vilken framgår prioriteringar för 
verksamheten under 2018.    
 

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  
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ministerrådet, nordiska gränsregioner, företag, norska och svenska institutioner, Interreg Sverige-
Norge och andra EU-program.  
 
Svinesundskommittén köpte under 2018 50 % tjänst som ekonom från Strömstad kommun.  
Svinesundskommittén hyr en kontorslokal bestående av två mindre rum för sin verksamhet i 
Strömstad Stadshus, 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. Svinesundskommittén gjorde under 2017 en upphandling inom kommunikationstjänster och 
köper sedan dess tjänster från företaget Bozzanova AB i Vänersborg. Inom projekt Gränsmöjligheter 
köper vi fortsatt tjänster från Megawatt AB och Profil Communication i Trollhättan AB. Från IXIT AB 
köpte Svinesundskommittén under 2018 fortsatt stöd för plattformen för vår hemsida. Bozzanova 
ansvarer for Svinesundskommitténs hjemmeside3 og Megawatt AB står for hemsidan om gränshinder.4  
 
Svinesundskommittén köper tjänster avseende datastöd från Datajänsten Väst då man inte kan ha 
anställd personal när omfattningen är relativt ringa. 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 är hemsidan, Facebooksidan och till viss del 
även sidan på LinkedIn. Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med ett eller flera inlägg varje vecka. 
På Facebook har Svinesundskommittén per 31. desember 2018 584 følgere. I 2018 publiserte vi i 
gjennomsnitt to Facebookposter per uke, totalt 108. Disse oppdateringene nådde hele 44 775 
personer, hvorav 11 100 personer ble nådd via betalte kampanjer. De fleste som besøker vår 
Facebookside finner siden ved å søke på Facebook, men det er også en jevn andel som finner siden 
ved å søke på google.se og google.no, en liten andel kommer også til siden via hemsidan.  
 
Hemsidan har länge varit i stort behov av en översyn.  Sommeren og høsten 2018 har vi jobbet tett 
med kommunikasjonsbyrået Bozzanova for å bygge opp og ta fram en helt ny hjemmeside tilpasset 
Svinesundskommitténs behov. Siden vil bli lansert i begynnelsen av februar 2019. Siden har stort 
fokus på aktiviteter og arrangement slik at besøkende med en gang blir gjort oppmerksom på hva vi 
arbeider med. Da Svinesundskommittén har flere ulike målgrupper har vi jobbet for at disse enkelt skal 
kunne finne fram til den informasjonen de trenger på hjemmesiden, samtidig som de får et innblikk i 
og et inntrykk av hva vi jobber med. 
 
 
 
 

                                                 
3 www.svinesundskommitten.com 
4 www.granshinder.com 

http://www.svinesundskommitten.com/
http://www.granshinder.com/


4 
 

4 
 

Vi har sett viktigheten av bruken av gode bilder og har derfor kjøpt inn en rekke bilder som illustrerer 
vår virksomhet og våre prosjekter på en god måte. Disse brukes både på hjemmesiden og i de ulike 
prosjektene for å skape gjenkjennelse. Vi har også forsterket bildebanken med nye bilder av de 
ansatte i Svinesundskommittén.  
 
Hjemmesiden er koblet til Google Analytics og vi kommer til å jobbe mer med dette framover for å 
bedre kunne analysere hvem som besøker siden og hvordan vi kan tilpasse materialet til målgruppene. 
 
Innen prosjektene Grön tillväxt trä og Framtiden er blå 2 har Svinesundskommittén under 2018 börjat 
arbeta med inbound marketing som et ledd i å øke kunnskapen om henholdsvis massivtre og marine 
næringer. Dette ble gjort gjennom oppstarten av bloggene Marked for tre og Produktivt Skagerrak 
sammen med Østfold fylkeskommune. Opplæringen ble gitt av Markedspartner. Parallelt med dette 
startet vi også Facebooksiden rethinking wood hvor prosjektet Grön tillväxt trä informerer om sine 
aktiviteter og hva som skjer innen byggenæringene i regionen.  
 
I løpet av høsten 2018 har vi jobbet med Bozzanova for å fornye og modernisere vår grafiske profil. 
Dette for at vår eksterne kommunikasjon skal stå i stil med den nye hjemmesiden, og for at vi som 
organisasjon skal gi et helhetlig og gjenkjennelig inntrykk når vi kommuniserer. Dette går igjen i alle 
prosjekter og i basevirkesomheten. Den nye grafiske profilen består av et nytt typsnitt, Lato, som 
brukes i all ekstern kommunikasjon, maler for rapporter, invitasjoner og ulike worddokument, 
manualer for publisering på hjemmeside og sosiale medier samt en guide for bruk av logo, typsnitt og 
malene.  
 
Informationsinsatser under 2018:  

- 4 nyhetsbrev 

- 1 Pressmeddelande som resulterade i tre nyhetsartiklar 

- 108 Facebookposts  

- Linkedin 

- Brosjyrer/printmateriale 

- Mal for publisering på sosiale medier 

- Deltagelse på Facebook-kurs 

- Deltagelse på Facebook-kurs 

- Oppstart av blogger i to prosjekt 

- Maler og grafisk manual 

 

Möten och konferenser – ett urval 
• 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 
• 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. 

• Svinesundskommittén deltog på Fylkesmannens konferens ”Beat for Beat” som var Østfold 

Fylkeskommuns sista ”Beat for beat ”-konferens eftersom Østfold upphör sista december 2019.  
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• Under 2018 hade Svineundskommittén endast ett möte med Göteborg-Oslo (GO) samarbetet för 
att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Skälet är att GO samarbetet har inte 
haft någon tjänsteman anställd under större delen av verksamhetsåret 

• Under Arendalsuken 2017 fick Svinesundskommittén kontakt med Havsforskningsinstituttets  
direktör Sissel Rogne och denna kontakt ledde till ett möte i Fylkeshuset i Sarpsborg mellan 
Östfolds Fylkeskommune, Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium och 
Svinesundskommittén under våren 2018. Detta möte var en av grundstenarna till processen som 
ledde fram till det Interreg-finansierade projektet Marint Gränsforum Skagerrak. 

• Under året har Svinesundskommittén deltagit i möten kopplade till Nordiska Ministerrådet och 
Nordregios temagruppsarbete Innovativa och Resilienta regioner. Det har genomförts ett antal 
möten och aktiviteter inom Svinesundskommitténs case ”Aquakultur och digitalisering”. 

• Svinesundskommittén och Fyrbodals kommunalförbund hade under året möte med Högskolan 
Väst inom ramen för projekt FRAMFOR för möjligheterna att skapa ett ”gränsregionalt 
utvecklingscentra”. Svinesundskommittén har under året inte fått någon återkoppling om vad som 
har hänt med förslaget. 

• Svinesundskommittén var representerad på Västra Götalandsrgionenens ”Halvtid VG 2020” 
• Föreningen Norden och Svinesundskommittén arrangerade tillsammans ett seminarium kring 

nordisk säkerhetspolitik.  
• Svinesundskommittén deltog i SCB:s och Tillväxtverkets konferens Regional utveckling där ett tema 

var nordisk statistik och demografi. 
• Svinesundskommittén arbetar med att utveckla arbetet med gränshinder och under året har man 

tillsammans med representant för Västra Götalandsregionen haft möte med  UD och 
Näringsdepartementet i Stockholm. 

• Svinesundskommittén deltog på Nordiska Ministerrådet och Jordbruksverkets konferens i Malmö 
kring blå tillväxt i Norden. 

• Svinesundskommittén var inbjuden till Maritima Klusteret i Västsveriges konferens och middag i 
Almedalen. 

• Svinesundskommittén deltog på Interregs konferens på Gardermoen. 
• Svinesundskommittén har haft möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående EU:s 

meddelande kring ”Boosting EU border regions”  
• Kommittén deltog i januari i diskussionerna på DG REGIOS Workshops i Köpenhamn. Boosting 

Growth and Cohesion in EU Border Regions. 
• I februari genomfördes ett samrådsmöte gällande gränshindret Kö vid tullstation med Trafikverket 

och Tullverket. Syftet var att skapa en gemensam bild av nuläget.  
• Svinesundskommittén deltog i september 2018 vid grensekartseminar i Kongsvinger, Norge. 

Mötet arrangerades av Lantmäteriet och Kartverket som en del i ett samverkansavtal om 

datadelning. Vid seminariet presenterades resultat från förra årets konferens, däribland den 

sammanställning av geodata i WMS-visningstjänst som Svinesundskommittén tagit fram. 

Gränshinder och gränsmöjligheter diskuterades, kunskap delades och kontakter knöts.  

• Svinesundskommittén har haft ett nära samarbete och tät dialog med NHO Østfold om att skapa 
gränsmöjligheter i Østfold fylke under 2018. NHO var samarbetspartner kring eventet Affärer i 
Sverige som genomfördes i oktober i samarbete med projektet Gränsmöjligheter. 

• Svinesundskommittén var inbjuden att föreläsa och medverka i paneldiskussionerna på 
policyseminariet ”Strengthen the Partnership Principle in Border regions: for Greater Cross-border 
cooperation” i Bryssel i oktober. 



6 
 

6 
 

• Indonesiska ambassaden bjöd in Svinesundskommittén till ett möte den 6 december tillsammans 
med en delegation från Indonesien. Kommittén berättade om hur vi, som en av tolv gränsregioner 
i Norden, jobbar med hinder och möjligheter.  

• Kommittén har jobbat aktivt tillsammans med Regionalt Exportcenter Västra Götaland i dialog med 
representant från Västra Götalandsregionen. Regionalt Exportcenter Västra Götaland, REC, var en 
samarbetspartner kring eventet Affärer i Norge. 

• Svinesundskommittén besökte ”Arendalsuken” och knöt flera intressanta kontakter bland annat 

Oslo Region. Svinesundskommittén deltog även på Østfolds Fylkeskommunes seminarium kring 

järnvägen Oslo – Göteborg med vidare sträckning mot Tyskland och Hamburg. 

• Svinesundskommittén deltog på Gränsregionalt Forum på Åland. Tema för mötet var demografi, 

skärgårdsutveckling samt Ålands självstyrande ställning i republiken Finland.  

• Svinesundskommittén deltog under 2018 på flertalet nationella konferensen inom besöksnäring 

såsom exempelvis Naturturism på frammarsch, Tankesmedja för friluftsliv och Tomorrow’s Food 

Travel. Konferenserna gav ny kunskap och inspiration till kommitténs arbete inom besöksnäring.  

• Svinesundskommittén deltog också på slutkonferensen av IDA-projektet, ett Interreg-projekt om 

besöksnäring i Akershus, Hedmark, Østfold, Värmland och Dalsland. 

 
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 
I januari var Svinesundskommittén värd för ett möte för alla gränskommittérna i Norden i 
Köpenhamn. Syftet med mötet var att diskutera bland annat gränskommittérnas roll i det nordiska 
samarbetet och då med fokus på regionalpolitik. Dessutom besökte gränskommittéerna Greater 
Copehagen och fick en presentation om deras arbete av senior advisor Mathilda Sommelius. 

• 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 och Oslo. 

• Nätverk rådmän/kommunchefer 
I januari 2018 genomförde Svinesundskommittén i samarbete med rådman Unni Skaar, Sarpsborg 
kommune, och kommunchef Maria Reinholdsson, Strömstad kommun, en kommunchefs-
/rådmansträff. Temat för träffen var digitalisering. 

• Samarbete mellan besöksnäringsprojekt 
Projektet Gränsen som attraktion håller i ett nätverk mellan olika besöksnäringsprojekt i 
gränsregionen och arrangerar ungefär två träffar per år. Träffarna syftar till de olika projekten ska 
få bättre kännedom om varandra och att öka samarbetet mellan projekten. 

• Referensgruppen inom gränshinder 
Referensgruppen inom gränshinder har haft två möten under 2018 och då diskuterat aktuella 
frågor inom gränshinderarbetet. Gruppen har värdefulla kompetenser inom bl.a. tull- och 
momshantering. 

• Kommunnätverk inom gränshinderarbete 
Svinesundskommittén nystartade under året ett kommunnätverk inom Gränshinderarbetet. 
Gränshinder har nära koppling till regional utveckling. 
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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 till och med 2019 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 och ge beslutsfattare 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).  
 
Kommittén rapporterar på Gränshinderrådet förmöten i Stockholm som arrangeras av UD och 
Nordiska ministerrådets gränshindergrupp, LOTS-gruppen. Mellan Sverige och Norge rapporterar 
kommitténi gränshinder på Grenserådet som är en mötesplats för myndighetssamarbete mellan 
Sverige och Norge. 
  
Kommittén ingår även i projekt som ska stärka rörligheten över gränsen som exempelvis projektet 
Gränsmöjligheter (se punkt 5.2.6 Gränsmöjligheter). Svinesundskommittén blir kallade till och deltar 
även på olika arenor och möten där gränshinderfrågor diskuteras och drivs.  
 
Svinesundskommittén har under året arbetat med utvecklingen av en permanent struktur för arbetet 
med gränshinder kopplat till gränsöverskridande/nordisk regional utveckling. I Norden idag finns ett 
antal informationstjänster motsvarande ”Grensetjänsten”. Däremot finns ingen tydlig struktur för det 
gränshinderarbete som Nordiska Ministerrådet har gett i uppdrag till gränskommittéerna. Det behövs 
en permanent struktur som tar hand om, utreder och driver frågorna kring de gränshinder som 
näringslivet och det offentliga möter.  

 

Nordiska ministerrådet är mycket tydliga med att skilja på det uppdrag som informationstjänsterna 
ansvarar för, och får medfinansiering för från Nordiska Ministerrådet, och det uppdrag som man har 
formulerat i avtalet mellan Nordiska Ministerrådet och bland annat Svinesundskommittén. 
 
Nordiska ministerrådets gränshinderuppdrag till Svinesundskommittén innebär:  
- Att identifiera gränshinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt 
sammanhängande region, och förmedla dessa till rätt adressat. 

- Att arbeta med att bryta ner identifierade gränshinder. 

 
Svinesundskommittén har flera års erfarenhet av att arbeta med och medverka till att omvandla 
gränshinder till gränsmöjligheter. Det har visat sig att lösta gränshinder är mycket viktigare för regional 
utveckling i Norden än vad man tidigare trott. Genom att värdera upp lösta gränshinder skapas 
möjligheter för fler affärer, effektivitet, satsningar i nya branscher, innovationer och fler jobb.  
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Svinesundskommitténs arbete tillsammans med Västra Götalandsregionen har därför under 2018 
fokuserat på att utveckla en struktur som kan bli långsiktig samt att finna finansiering för den. I 
VG2020 finns tydligt formulerat under insatsområdet ”en region som syns och hörs” att riva 
gränshinder mellan Sverige/VGR och Norge/Østfold är en viktig uppgift: ”Ambitionen måste vara att 
skapa en region med betydligt färre gränshinder, med omfattande utbyte och nära samverkan”. 
 
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 Köpenhamn Boosting 
Growth and Cohesion in EU Border Regions i januari 2018. På mötet presenterades resultat från 
projektet Cross-Border Review.  
 
I oktober deltog kommittén som föreläsare och medverkade också i paneldiskussionerna på 
Policyseminariet ”Strengthen the Partnership Principle in Border regions, for Greater Cross-border 
cooperation”. Seminariet genomfördes i Bryssel den 10 oktober, och Svinesundskommittén var en av 
de inbjudna organisationerna. The Centre for Cross Border Studies, på Nordirlands kontor, stod som 
arrangörer. Fokus låg på bättre gränsöverskridande samarbete, en högaktuell fråga i Brexit-tider, och i 
seminariet deltog också av en rad EU-parlamentariker samt tjänstemän på olika nivåer. 
Svinesundskommittén berättade om vårt dagliga arbete som gränskommitté i Norden.  

I december arrangerades gränshinderkonferensen Greater Copenhagen, integrerad tillväxtregion – 
möjligheter och utmaningar, i samarbete med Nordiska ministerrådet på Folketinget i Köpenhamn. 
Svinesundskommittén berättade om hur vi arbetar med gränshinder för näringslivet tillsammans med 
Grensetjänsten och Nordkalottens gränstjänst.  

Indonesiska ambassaden bjöd in Svinesundskommittén till ett erfarenhetsmöte tillsammans med en 
delegation från olika gränsregioner i Indonesien. Kommittén berättade hur vi, som en av tolv 
gränsregioner i Norden jobbar med hinder och möjligheter. Ambassaden betonade att vårt arbete var 
en värdefull erfarenhet som kommer att påverka deras huvudplan för att utveckla gränsregioner i 
Indonesien. 

 

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 
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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 2018 gjordes en plan för att stärka samhörighet och samarbete mellan de norska och svensk 
marina företagen runt Skagerrak. Det genomfördes företagsbesök, rundabordssamtal, workshops, 
kring olika ämnen för att synliggöra företagens främsta utmaningar och ta vara på de olika företagens 
erfarenheter.  
 
Digitalisering är viktigt för utveckling och här står många företag inför en stor utmaning. Projektet 
lyfte denna fråga och bjöd in marina företag till en workshop i samarbete med Smart Innovation Norge 
och Nordregio. Där visades det på många olika vägar att dra nytta av digitalisering inom marina 
näringar. Ett av resultaten blev ett nytt företag som skall ta fram en ”Ejderskrämma” för exempelvis 
musselodlare.  
 
Då fokus i projektet främst ligger på marina råvaror och hur dessa skall kunna bli mer efterfrågade 
anordnades det under hösten en provsmakning av rätter tillverkade med ostron som råvara. 
Deltagarna fick också ta del av resultat från den forskning som bedrivs av bland annat Åsa Strand på 
IVL Svenska Miljöinstitutet, kring det invasiva ostronet Magallana Gigas (Stilla Havsostronet). I dag 
importeras detta ostron men många hoppas att detta ostron kan bli kommersiellt gångbart genom 
odling och större skördar i svenska och norska vatten. Det finns en hel del hinder på vägen däribland 
lagstiftning. 
 
Norge ligger i framkant på många sätt när det gäller marina näringar, men då är det på västlandet 
verksamheterna ligger. Under hösta anordnades därför, i samarbete med Nordregio, en studieresa till 
Trøndelag, där besöktes flera olika verksamheter från producenter av musslor, alger, krabbor till marin 
forskning. Deltagarna var marina företag från både Norge och Sverige, och projektet noterade att 
kvinnor är väl representerade inom marina näringar och bland annat inom den nya yrkeskåren 
”tångdykerskor”.  
 
Som avslutning på projektet samlades ett 50-tal specialister på sjömat i Strömstad. Företagare, 
forskare, innovatörer och intresseorganisationer från Norge och Sverige samlades för en temadag om 
utveckling av framtidens mat från havet med fokus på alger, ostron och musslor från Skagerrak5.  
  
 

                                                 
5 Minnesanteckningar från temadag om framtidens mat från havet: https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-
content/uploads/sites/3/2019/03/bilaga-5-minnesanteckning-framtidens-mat-pdf.pdf 

https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/bilaga-5-minnesanteckning-framtidens-mat-pdf.pdf
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/bilaga-5-minnesanteckning-framtidens-mat-pdf.pdf
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Projektet avslutades sista december 20186 och resultatet från projektet och från de workshops som 
genomförts kommer att användas i det nya projektet Marint Gränsforum Skagerrak som startar 1 
januari 2019. 
 

Gränshinder inom blå tillväxt 
Svenska Regeringen prioriterade 2018 gränshindret Laxodlingar på land i slutna system hindras av 
gammal lagstiftning. Svinesundskommittén har drivit processen tillsammans med Gränshinderrådet och 
gränshindret var ett av de hinder som löstes under året. Gränshindret handlade om att företagare som 
ville starta landbaserade laxodlingar inte kunde importera laxsmolt från Norge eller Färöarna då det 
var förbjudet enligt svensk lag. Detta gränshinder, som har hämmat utvecklingen av en helt ny 
bransch, är nu löst då förvaltningsrätten biföll företagets överklagande.  
 

5.2.2 Mellankommunal planering med ett gränsregionalt perspektiv  
Tidsperiod: 1 juni 2017 – 31 december 2018 
Projektägare: Svinesundskommittén med Strömstads och Tanums kommuner i partnerskap  
Medfinansiärer: Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Budget: 1 180000 SEK (upparbetade medel 1 162 000 SEK) 
Stödprogram: KOMPIS – Kommunal planering i (statlig) samverkan  
 
Projektet Mellankommunal planering med ett gränsregionalt perspektiv startade i september 2017 och 
avslutades sista december 2018. Projektet kan räknas som ett delprojekt till Framtiden är blå 2, och 
finansierades till halvparten av så kallade KOMPIS-medel. KOMPIS står för Kommunal planering i 
(statlig) samverkan och fördelas genom Länsstyrelserna till kustzonsplaneringsarbete. Hela projektet 
har utgått från tidigare arbete som utförts inom gränsöverskridande samverkan i havsområdet. 
Slutsatser, rapporter och identifierade behov från exempelvis projektet Hav möter land har utformat 
Svinesundskommitténs KOMPIS-projekt.  
 
Projektet har lett till flertalet resultat och slutsatser. En stor del av arbetet har varit med att undersöka 
förutsättningarna till kustzonsplanering och jämföra hur dessa ser ut i Sverige och Norge och 
framförallt utifrån regionala förutsättningar för kustkommunerna i Svinesundsregionen. I rapporten 
jämförs förvaltningsstrukturer och lagstiftning mellan länderna, samt vad nationella riktlinjer och 
målsättningar innebär för regional och kommunal planering.  Rapporten heter Fysisk planering av kust 
och hav – En jämförelse mellan Norge och Sverige med fokus på Skagerrak, och riktar sig främst till 
planerare och tjänstemän verksamma inom gränsregionen7. 
  
Som ett resultat av 2017 års ”gränskartseminarium” på Tanumstrand åtog sig Svinesundskommittén 
uppgiften att undersöka hur tillgängligheten för öppen geodata, med relevans för havs- och 
kustzonsplanering ser ut. Denna uppgift resulterade i dokumentet Underlag till havs- och 
kustzonsplanering – Geodata i wms-format med fri tillgång mellan Sverige och Norge. Dokumentet är en 

                                                 
6 Slutrapporten för Framtiden är blå 2: https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-
content/uploads/sites/3/2019/03/slutrapport-interreg-framtiden-r-bl-2-190225.pdf 
7 https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/rapport_final.pdf 

https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/slutrapport-interreg-framtiden-r-bl-2-190225.pdf
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/slutrapport-interreg-framtiden-r-bl-2-190225.pdf
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/rapport_final.pdf
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sammanställning över olika typ av data samt hänvisar vidare till olika geodataportaler där wms-
visningstjänster kan hittas8.  
 
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 belyser 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. 
 
De resultat och slutsatser som projektets inledande arbete kom fram till innebar att 
Svinesundskommittén ansökte om förlängning och utökade projektmedel från Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Detta betydde av Svinesundskommittén arbetade vidare på temat kustzonsplanering 
med mål om att initiera en kontinuerlig gränsöverskridande dialog. I november 2018 arrangerade en 
mötesdag - Gränsregionalt planforum - där planerare från kustkommunerna deltog, samt tjänstemän 
från regional och nationell nivå, både från Sverige och Norge. Bland annat diskuterades vilka behov 
som finns för att kunna bibehålla en gränsöverskridande samverkan när olika typer av 
samverkansprojekt avslutas9.  
 
Projektets samtliga resultat ämnas att arbetas vidare med i Svinesundskommitténs nya projekt Marint 
Gränsforum Skagerrak, inom vilket bland annat Gränsregionalt planforum ska arrangeras minst en gång 
per år.  
 

 
Figur 1: Illustration över skillnader i geografiska ansvarsområden för kommunal planering och statlig förvaltning.   

                                                 
8 https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/underlag-till-havs-och-
kustzonsplanering.pdf 
9 https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/dokumentation-grnsregionalt-
planforum-21-november-2018-.pdf 

https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/underlag-till-havs-och-kustzonsplanering.pdf
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/underlag-till-havs-och-kustzonsplanering.pdf
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/dokumentation-grnsregionalt-planforum-21-november-2018-.pdf
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/dokumentation-grnsregionalt-planforum-21-november-2018-.pdf
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5.2.3 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. Ökat samarbete och innovation 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 använder sig av flera olika kommunikationskanaler. Man har startat Facebooksidan rethinking wood 
där information om projektet och olika aktiviteter läggs ut. Man har också startat bloggen Marked for 
tre och driver en gemensam blogg tillsammans med Interreg-projektet The Bioeconomy Region. 
 

Under 2018 har projektet Grön Tillväxt Trä haft fokus på föreläsningar och studiebesök och anordnat 
event på flera olika orter i gränsregionen. Nedan följer ett urval av aktiviteterna.I februari anordnades 
en studieresa till Østfold10, i mars anordnades studiebesök i Bengtsfors11, i samband med 
styrelsemøtet i Svinesundskommittén i april anordnades en workshop12 och i Trollhättan arrangerades 
ett seminarium i november13. Ett konkret resultat av projektets aktiviteter var att ett byggobjekt i 
Trollhättan ändrade materialvalet från betong till massivträ. 
 
Grön Tillväxt Trä har under året också arbetat med etablering och innovation. I juni inviterte vi til 
workshop i digitalisering i Halden i samarbeid med vår partner Smart Innovation Norway. Erfaringer og 
innspill på den workshopen er nyttig for videre arbeid med økt digitalisering for bedriftene i trekjeden. 
Arbeidet med å ta frem et ett investordokument for investeringer i treberarbeidende produksjon i 
Fyrbodal og Østfold har fortsatt. 
 

I samband med projektets seminarier, studiebesök och möten uppstår nya kontakter mellan politiker 
och tjänstemän i offentlig sektor samt konsulter och byggentreprenörer. Detta ger ett mervärde 
utöver innehållet i respektive program. 
 
Kommunerna har fått ett erbjudande om möjliga insatser i respektive kommun utifrån deras behov. 
Det gäller information till politiker, möte med politiker och tjänstemän samt insatser vid ett aktuellt 
byggprojekt. I några kommuner har aktiviteter genomförts och i flera andra för projektet diskussioner 
och planerar insatser. 

                                                 
10 Oppsummering studietur Østfold: https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/oppsummering-
studietur-final.pdf 
11 Oppsummering studietur Bengtsfors https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-
content/uploads/sites/2/2019/03/oppsummering-bengtsfors.pdf 
12 Oppsommering workshop https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/oppsummering-12.-april-
ny.pdf 
13 Oppsommering seminarium Trollhättan https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-
content/uploads/sites/2/2019/01/oppsummering-trollhaettan.pdf 

 

https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/oppsummering-studietur-final.pdf
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/oppsummering-studietur-final.pdf
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/oppsummering-bengtsfors.pdf
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/oppsummering-bengtsfors.pdf
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/oppsummering-12.-april-ny.pdf
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/oppsummering-12.-april-ny.pdf
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/oppsummering-trollhaettan.pdf
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/oppsummering-trollhaettan.pdf
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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 
 
Projektet Gränsen som attraktion 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 sex eller 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 avslutades i april 2018. Det var nio deltagare som gick 
kursen och som genomgick en praktisk examination där både Sverige och Norges guideförbund 
medverkade. Guiderna är nu auktoriserade av båda guideförbund. I maj 2018 startade den andra 
guidekursen och det är 15 deltagare som går kursen. Förutom att deltagarna blir utbildade guider som 
kan guida både i Sverige och i Norge blir guiderna ambassadörer för hela gränsregionen. 
 
Under året har Svinesundskommittén samlat alla examinerade guider i en guidepool, 
Gränsgudierna/Grenseguiderna. Denna guidepool finns på en hemsida14 och i slutet av året togs en 
folder15 fram som ska tryckas och finnas hos alla guiderna och på alla turistbyråer i gränsregionen. 
 
Förutom guidekursen arbetar projektet med fler kompetenshöjande insatser till företagen. Under 
början av 2018 arrangerade projektet en tredagarskurs, uppdelat på två kurstillfällen, inom paketering, 
distribution och sälj. Under våren och hösten arrangerades totalt sex olika kurstillfällen i sociala 
medier. Det var en hög efterfrågan på dessa kurser och fler kurstillfällen planeras under våren 2019. 
 

Projektet Gränsen som attraktion har utvecklat en gränsregional turistkarta som tryckts och finns 
digitalt som pdf16. Syftet var att ta fram en översiktlig turistkarta över gränsregionen för att 

                                                 
14 www.gransguiderna.com www.grenseguidene.com 
15 https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/folder_gransguiderna_2019.pdf 
16 https://svinesundskommitten.com/turism/wp-
content/uploads/sites/4/2019/01/turistkarta_bohusln_dalsland_stfold_tryckfrdig.pdf 

http://www.gransguiderna.com/
http://www.grenseguidene.com/
https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/folder_gransguiderna_2019.pdf
https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/turistkarta_bohusln_dalsland_stfold_tryckfrdig.pdf
https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/turistkarta_bohusln_dalsland_stfold_tryckfrdig.pdf
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komplettera alla turistkartor som finns där den andra sidan av riksgränsen endast består av en vit yta. 
Kartan ger en enkel överblick över utbudet som finns. För att få veta mer om de respektive 
destinationerna hänvisas besökarna till respektive turistorganisation, antingen via webben eller fysiska 
besök på turistbyråerna. Kartan har tryckts i 13 500 exemplar och funnits hos turistbyråerna i 
gränsregionen sedan i början av juli. Turistbyråerna har återkopplat till projektet att de har haft stor 
nytta av den gränsregionala turistkartan och att den har varit uppskattad av besökarna.  
 
Under 2018 arrangerade projektet två studieresor i gränsregionen. Den första studieresan gick till 
Dalsland i april och den andra till Østfold i oktober. En studieresa till norra Bohuslän planeras under 
våren 2019. Målgruppen för dessa studieresor är turistföretag och andra aktörer inom besöksnäring i 
gränsregionen. Studieresorna ger företagen en möjlighet att lära känna varandra och lära av varandra. 
Nya nätverk skapas och dessa nätverk gör det möjligt för ny produktutveckling. Under 2018 har 
företag planerat gemensamma produkter som planeras att säljas 2019. 
 
Förutom dessa aktiviteter arbetar projektet även för att stärka nätverken mellan de deltagande 
turistorganisationerna.  

 

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 anställbarhet17 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. Under hösten 2018 var Svinesundskommittén medarrangör för ett 
seminarium om matturism med fokus på scary seafood som genomfördes på Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. Ytterligare aktiviteter planerad under 2019. 

 

 
 

                                                 
17 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?1819  
Den 25 januari samlade Svinesundskommittén, genom projektet Gränsmöjligheter, tillsammans 
med Regionalt Exportcenter Västra Götaland, några av de främsta experterna inom handel 
med Norge. Närmare 60 verksamheter var på plats och deltagarna fick ta 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.  

• Seminarium: Affärer i Sverige? Vad gäller för norska företag i Sverige – och därmed EU. Vilka stöd 
finns?2021 
Den 9 oktober samlade Svinesundskommittén, genom projektet Gränsmöjligheter, tillsammans 
med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) några av de främsta experterna som delade med 
sig av sina kunskaper kring export av produkter och tjänster samt etablering. Drygt 60 
verksamheter deltog och de fick lyssna till experter som redde ut vad man ska tänka på när du 
gör affärer med Sverige och därmed EU.  
 
 

Under året har olika möten och studieresor genomförts inom projektet Gränsmöjligheter: 
• Gränsmöjligheter deltog vid European Week of Regions and Cities den 11 oktober i Bryssel 

tillsammans med AEBR (Association of European Border Regions). Fokus på mötet handlade 
om hur Interreg kan vara ett verktyg för att stärka EU:s inre marknad. Svinesundskommittén 
berättade om ramverket som styr vårt dagliga arbete med gränsfrågor. Vi beskrev också hur vi, 
som en av tolv gränskommittéer i Norden, arbetar med hinder, möjligheter och partnerskap för 
att skapa en ännu mer livskraftig gränsregion. Under mötet betonade vi hur betydelsefulla 
Interreg-programmen är. Det är viktigt att jobba med strukturer och funktioner, men vi måste 
också vara operativa och ”få saker gjorda”.  

• Länsstyrelsen i Värmland arrangerade tidigare i år en studietur till Belfast (20 - 23 februari) 
tillsammans med projektet, InsideOut EU. Projektet deltog i ett erfarenhetsmöte med bland 
andra Intertrade Irland. Svinesundskommittén, som ingår i en arbetsgrupp där hinder inom 
EU:s gränsregioner diskuteras, fick under mötet i Belfast presentera hur vi jobbar med att 
vända gränshinder till gränsmöjligheter.  

• Studieturen till Schweiz inleddes med möte på Svenska ambassaden tillsammans med Sveriges 
ambassadör i Schweiz, Magnus Hartog-Holm, och ambassadråd Jenny Egermark. 
Svinesundskommittén presenterade hur vi, som en nordisk gränsregion arbetar med hinder, 
möjligheter och partnerskap.  Vi fick en orientering kring relationen Sverige och Schweiz med 
fokus på handel. Därefter en gemensam arbetslunch med intressanta diskussioner om 
möjligheter och hinder, tillsammans med representanter från Schweiz samtliga gränsstater och 
EU-delegationen i Bern.  
 

 

                                                 
18 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUpvZ6WXyP36u0rqYS09bjsA.html 
19 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUvw07HQGgYBaRiUPmYP2ScU.html 
20 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUvgllxwg5AC6q0uYWi0JSR4.html 
21 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUsMlbR8rJLVY4B4XJjUShOg.html 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUpvZ6WXyP36u0rqYS09bjsA.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUvw07HQGgYBaRiUPmYP2ScU.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUvgllxwg5AC6q0uYWi0JSR4.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUsMlbR8rJLVY4B4XJjUShOg.html
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Rapport Mentala gränshinder  
Gränsens psykologi är komplex och kan påverka viljan att göra affärer mellan Sverige och Norge. Nu 
finns en studie – Mentala gränshinder22 – som handlar om hur norska och svenska företagare uppfattar 
arbete över gränsen. De mentala gränshindren som identifierats i studien handlar bland annat om brist 
på nätverk, skillnader i affärskultur och att fastna i sin bekvämlighetszon.  Studien är utarbetad av 
Øresundsinstituttet i samarbete med Lunds universitet på uppdrag av projektet Gränsmöjligheter.  
 

5.2.7 Kollektivtrafiken kör över gränsen - en förstudie 
Tidsperiod: 15 mars 2018 - 15 oktober 2018 
Projektägare: Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune 
Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen 
Budget: 31 230 Euro 
Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 
 
Över den svenska-norska gränsen (mellan Fyrbodal och Østfold) finns stor potential för att förbättra 
kollektivtrafikförbindelserna. Förstudien syftade till att analysera behovet av utökade möjligheter att 
använda kollektivtrafik i Svinesundsregionen. Förbättrad kollektivtrafik kan bidra till minskad 
miljöbelastning och ökade möjligheter att utveckla gränsregionens ekonomiska och sociala strukturer. 
Förstudien avslutades under 2018 och de resultat som arbetet resulterade i finns på 
Svinesundskommittén hemsida23. 
 

5.2.8 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 FRAMFOR24 som arbetar med att öka konkurrenskraften 
hos små och mellanstora företag i gränsregionen.  

 
 

                                                 
22 http://www.gransmojligheter.com/wp-content/uploads/2018/02/Mentala-gr%C3%A4nshinder.pdf 
23 https://svinesundskommitten.com/kollektivtrafik/ 
24 https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/FRAMFOR-Framgangsrika-foretag-i-
gransregionen/ 

http://www.gransmojligheter.com/wp-content/uploads/2018/02/Mentala-gr%C3%A4nshinder.pdf
https://svinesundskommitten.com/kollektivtrafik/
https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/FRAMFOR-Framgangsrika-foretag-i-gransregionen/
https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/FRAMFOR-Framgangsrika-foretag-i-gransregionen/
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5.2.9 Scandinavian Science Cluster (SSC) 
Tidsperiod: 1 sep 2016 – 31 aug 2018 
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 Cluster25 - ett projekt som har 
syfte att bland annat utveckla en gränsregional kompetensplattform. Projektet avslutades under 2018 
och slutrapporten från projektet finns på projektets hemsida26. 
 
 
 

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 2018 har Svinesundskommittén beviljats 736 000 
DKK.  
 
• Svinesundskommittén har deltagit i Nordiska Ministerrådets möten och konferenser riktade mot 

gränskommittéerna. Kommittén har även deltagit vid informationstjänsternas gränshindermöten 
(LOTS-gruppen).  

• Svinesundskommittén är en av sex gränskommittéer som blivit utvald att under ledning av 
Nordregio27 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 
verksamhetsberättelse28.  

• 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.  

 
 
 
 

                                                 
25 http://www.innovatum.se/projekt/scandinavian-science-cluster/ 
26 https://www.scandinaviansciencecluster.se/wp-content/uploads/2018/11/sluttrapport-ssc-2018web.pdf 
27 www.nordregio.se 
28 Statusrapportering till Nordiska Ministerrådet: https://svinesundskommitten.com/wp-
content/uploads/2019/03/rsrapport-svinesundskommitten-2018.pdf 

 

http://www.innovatum.se/projekt/scandinavian-science-cluster/
https://www.scandinaviansciencecluster.se/wp-content/uploads/2018/11/sluttrapport-ssc-2018web.pdf
http://www.nordregio.se/
https://svinesundskommitten.com/wp-content/uploads/2019/03/rsrapport-svinesundskommitten-2018.pdf
https://svinesundskommitten.com/wp-content/uploads/2019/03/rsrapport-svinesundskommitten-2018.pdf
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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. 
Rygge kommune har under 2018 anmält utträde ur Svinesundskommittén från och med 2020-01-
01, då Moss kommune och Råde kommune går samman till Nye Moss kommune. 

• Fylkeskommuner 
Østfold fylkeskommune 

• Regioner  
Västra Götalandsregionen  

 
Svinesundskommitténs arbete leds av styrelsen:  
 
Styrelse 
Styrelsen 2018-12-31 
Ledamot  Ersättare/vara 
Geri Aarbu  Alf Ulven   Aremark  
Per Jonsson  Susanne Öhrn  Bengtsfors 
Martin Carling Per-Erik Norlin  Dals-Ed 
Jon-Ivar Nygård Bjørnar Laabak   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 
Ulf Eriksson  Uno Nilsson   Västra Götalandsregionen 
Cecilie Agnalt  Tor Pröitz   Østfolds fylkeskommune 
 
Arbetsutskottet 
Cecilie Agnalt  Østfolds fylkeskommune (permission fr.o.m  
                       oktober 2018) 
Thor Edquist   Halden   
Per Jonsson  Bengtsfors  
Jon-Ivar Nygård Fredrikstad 
Peter Birgersson Dafteryd Strömstad 
Ulf Eriksson  Västra Götalandsregionen 
Linda Engsmyr Sarpsborg 
 
 

Linda M Engsmyr, 
Svinesundskommitténs ordförande 
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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. 
 

Årsmöte 
Svinesundskommittén hade årsmöte 12 april i Sarpsborg på Quality 
Hotel.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har sammanträtt under verksamhetsåret den 2 mars, 19 oktober 
samt ett protokollfört extra möte per e-post i december. Skälet till extra 
möte var ett personalärende. 
 
Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret: 
1 februari, 14 maj, 27 augusti samt 7 november 
 
Sekretariat 
Personal anställd via Strömstad kommun 
Adm. och ekonom stöd   Anita Hansson  50 % av heltid (köper fortsatt tjänst) 
Anita Hansson slutade sin tjänst 2018-04-30. Svineundskommittén köper fortsatt tjänst från 
Strömstad kommun och nuvarande ekonom heter Cathrin Birath.  
Anställda i Svinesundskommittén  
Projektledare – Framtiden är Blå Cajsa Malin Sandblom Föräldraledig (t.o.m 20190901) 
Projektledare – Framtiden är Blå Ingela Skärström 50% av heltid (20180401 – 20181231) 

Utredare Framtiden är Blå/”KOMPIS” Julia Sandberg 90% av heltid 

Projektledare Gränsen som attraktion Louise Robertsson 90% av heltid 
Projektledare FOODbiz  Louise Robertsson 10% av heltid 

Projektutveckling/adm stöd  Louise Robertsson 10% av heltid 
Projekt Grön Tillväxt - Trä  Irene Malmberg 50% av heltid 

Projektledare Gränshinder   Annika Daisley 50% av heltid 
Projekt Gränsmöjligheter  Annika Daisley     50% av heltid  
Förstudie Kollektivtrafiken   Mari Nuga  50% av heltid (20180315 - 20181015) 

Kursledare guidekurs   Stefan von Bothmer 20% av heltid 
Kommunikatör  Marlene Mathisen 100% av heltid 

VD/Daglig Leder   Elsie Hellström  100% av heltid 
 
 

  

Peter Birgersson Dafteryd, 
Svinesundskommitténs vice 
ordförande 

Elsie Hellström, 
VD/ Daglig leder Svinesundskommittén  
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8. Ekonomisk redovisning 2018 
Den ekonomiska redogörelsen omfattar perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.  
 
För en mer utförlig redovisning hänvisas till bilagda ekonomiska redogörelse. 
 
 
Mellerud den 5 april 2019 
Svinesundskommittén 
 
 
Underskrifter 
 
 
 
 
Linda M Engsmyr  Peter Birgersson Dafteryd    
Ordförer   Vice ordförare 
 
 
 
 
Per Jonsson   Martin Carling  Jon-Ivar Nygård 
 
 
 
Eivind N. Borge  Inger-Lise Skartlien  Ellen Solbraekke 
 
 
 
 
Liselotte Fröjd  Ulf Eriksson   Thor Edquist  
 
 
 
 
Cecilie Agnalt/Thor Prøitz  René Rafshol   Tony Georgiou 
 
 
 
 
Michael Karlsson  Tommy W. Johansson  Geir Aarbu 
 
 
 
 
Elsie Hellström 
VD/Daglig Leder 
 
 
 


