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Sammanträdelsesprotokoll AU/Styrgrupp projekt

§ 35

Sammanträdet öppnas
Ordförer öppnar mötet

§ 36

Val av justerare
Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Per Jonsson

§ 37

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

§ 38

Ordförer har ordet
Linda Engsmyr hälsar alla välkomna, och ser framemot att följa upp styrgruppsmötet
för projekt ”Gränsen som attraktion” från december 2017

§ 39

Personalförändringar i Svinesundskommittén
Elsie Hellström informerar om att nuvarande processledaren Cajsa Malin Sandblom
(50% - tjänst) i projektet”Marint Gränsforum Skagerrak” inom fokusområde ”Blå
tillväxt” går vidare till annat arbete. Ny processledare blir Louise Robertsson .
Louise kommer att arbeta fortsatt som 50 % processledare för turism/reiseliv och
därtill 50 % processledare för ”Marint Gränsforum Skagerrak”
Elsie Hellström menar, att det kommer att bli positiva synergier av att koppla dessa
två uppdrag till en person.
Cajsa Malin Sandblom har även, arbetat som kommunikatör i projektet under
Marlene Mathiesens föräldraledighet.
Eftersom även kommunikatör Marlene Mathiesen kommer att gå vidare till nytt
arbete, blir ny kommunikatör för Marint Gränsforum Skagerrak, Julia Sandberg.
Julia har till viss del vikarierat för Marlene under hennes föräldraledighet.
Julia arbetar även med fysisk planering/havs-och kustplanering i projektet , alltså
även där kan vi se synergieffekter
Beslut
Svinesundskommittens AU/styrgrupp tackar för informationen

§ 40

Inspel från Gränskommittéerna till det nya nordiska samarbetsprogrammet för
regional utveckling och planering
Under Gränskommittéernas möte i Köpenhamn i slutet av januari, där Linda
Engsmyr och Cecilie Agnalt kommer att deltaga tillsammans med Elsie Hellström
kommer ett utkast med kommentarer till det nya programmet att diskuteras.
Ansvaret för att skriva det nya programmet är norska Kommunal og
Moderniseringsdepartementet. Programmet kommer att gälla från 2021 och är
underlag för Gränskommittéernas avtal med Nordiska Ministerrådet
Mötet diskuterar kort underlag – se bilaga, och anser att inspelen är relevanta.
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Beslut
Svinesundkommitténs AU beslutar
att ställa sig positiv till det presenterade utkastet – se bilaga
att ge i uppdrag till Linda Engsmyr och Cecilie Agnalt att följa informationen om det
nya programmet på ”Köpenhamnsmötet samt deltaga aktivt i diskussionerna kring
inspel i det nya programmet
att täcka kostnaderna för Linda Engsmyr, Cecilie Agnalt och Elsie Hellströms res och
logi kostnader ur Svinesundskommitténs basbudget
§ 41

Nästa AU möte 6 mars 2020
Elsie Hellström föreslår att nästa AU möte 6 mars har fokus på förberedelser inför
årsmötet den 30 mars 2020
Svinesundkommitténs AU beslutar
att nästa AU 6 mars har fokus på årsmötet 30 mars
att årsmötet förläggs till Tanums kommun och konferensanläggningen Tanumstrand

§ 42

Gränsen som attraktion- Turism och resieliv i gränsregionen – se bilaga separata
minnesanteckningar

Justerare:
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Svinesundskommittén AU-reiseliv
24 januari 2020

Detta är
Svinesundskommittén
•

Ett politiskt samarbete mellan Viken och
Västra Götaland. Vi skapar möjligheter
för affärer, jobb och utveckling mellan
länderna.

•

Svinesundskommittén arbetar på
mandat av medlemmarna och
Nordiska ministerrådet.

Medlemmar
•

Aremark kommuner

•

Bengtsfors kommun

•

Dals-Eds kommun

•

Fredrikstad kommune

•

Halden kommune

•

Hvaler kommune

•

Mellerud kommun

•

Rakkestad kommune

•

Rygge kommune

•

Råde kommune

•

Sarpsborg kommune

•

Strömstad kommun

•

Tanums kommun

•

Trollhättan Stad

•

Västra Götalandsregionen

•

Åmåls kommun

•

Østfold fylkeskommune

Gränskommittéerna
Gränskommittéerna är medlemsorganisationer som
samlar lokala och regionala aktörer som verkar för att
främja utvecklingen i gränsregionerna i Norden. Den
lokala och regionala förankringen av samarbetet är
central och har bidragit till att verksamheten är
livskraftig och fortsätter att utvecklas
Utifrån det nordiska ekonomiska bidraget utgöra den
institutionella infrastrukturen för det lokala och
regionala gränsöverskridandesamarbetet

Vad ska vårt arbete utgå från?
•
•
•
•
•
•

VG 2020
Fylkesplan Östfold/Viken
Interreg Sverige/Norge
Handlingsprogram Fyrbodal
Kommunernas visioner och planer
Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram

Svinesundskommitténs övergripande mål
• Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar
utveckling.
• Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser.
• Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga
samhörigheten.
• Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva
verksamhet.
• Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig
gränsöverskridande politisk samarbetsarena.

Grön tillväxt

Turism

Fyra fokusområden

Gränshinder/Gränsmöjligheter

Blå tillväxt

Svinesundskommitténs uppdrag
• Att utveckla ett projekt inom turism/reiseliv första
uppdraget stöttades av Ytre Hvaler nationalpark och
Kosterhavets nationalpark
• Långsiktighet – starta en utvecklingsprocess med
projektfinansiering
• Identifiera tidigare resultat
• Fyrbodals kommunalförbund avsatt resurser till SK för att
utveckla den gränsregionala/gränsöverskridande
turismen
• Uppdraget från styrgruppsmöte december 2017- vad har
hänt ?

Vi måste förstå värdet i att vara en gränsregion.
Och dra nytta av det.

Tack för visat intresse
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

Nordiskt samarbetsprogram för
Regional utveckling och planering
2017-2020
Regionalpolitiska temagrupper
• Hållbar landsbygdsutveckling
• Innovativa och resilienta regioner
• Hållbara städer och stadsutveckling
• Gränshinder

Från regional till nationell och nordisk nivå.
•

Gränshinder uppstår regionalt och måste initialt lyftas och drivas
regionalt för att nå nordisk nivå.

•

Syns inte hindren så finns inte hindren.

•

Vi måste skapa en regional struktur som kan samarbeta med den
nationella och nordiska nivån..

Gränsen som attraktion
2020-01-24

Gränsregionen
norra Bohuslän/Dalsland/Østfold

Naturturism
•

Vandring
o

•

Paddling
o

•

Kuststigen/Kyststien, Bohusleden, pilgrimsleder
Havet, sjöar, kanalsystem

Cykling

Foto: Louise Robertsson, Roger Borgelid, Jonas Ingman

▪
▪
▪
▪

Kosterhavets nationalpark
Ytre Hvaler nasjonalpark
Tresticklan nationalpark
Regionalpark Haldenkanalen

Felles havområde
5 nasjonalparker
Mange interessenter

Et friskt og produktivt Skagerrak

Naturturism
•

Fiske

•

Båtluff/øyhopping
▪
▪
▪
▪

Foto: Louise Robertsson, Åsa Dahlgren, Roger Borgelid

Kosterhavets nationalpark
Ytre Hvaler nasjonalpark
Tresticklan nationalpark
Regionalpark Haldenkanalen

Kultur & historia
•

Fästningshistoria

•

Kanalbygge

•

Hällristningar

•

Herrgårdar

•

(Andra världskriget)

Foto: Halden Turist, Roger Borgelid,Visit Fredrikstad og Hvaler

Mat
• Havet, skogen, åkern
• Matevent
• NM i makrillfiske
• NM och SM i ostronöppning
• GLUPSK på Dalsland
• Sparrisfestival
• Matupplevelser: tångsafari, trålartur med mera
Foto: Karin Björk, Linnéa Sjögren, Synøve Dreyer

Kunskapsturism
•

Gränsguiderna

•

Expedition Bohuslän + Inspiria science center

Foto: Robert Dahlgren, Synøve Dreyer,Veronica von Groningen

Trendspaning
• Semester i närområdet
• Tågluff
• Världens bästa destination 2019: Norge (Vagabond, 2019)

• Hållbarhet: långsiktigt och strategiskt – ej räkna antal besökare

Gränsen som attraktion: bakgrund
•

Turism är en basnäring med stor potential – men lite samverkan över gränsen

•

Besökare måste kunna se gränsregionen som en sammanhållen destination – inte två länder och
regioner utan koppling (avsaknad av gränsregionala produkter)

•

Gränsregionalt samarbete – turistorganisationer och företag: gemensam marknadsföring, nya
produkter och ökad konkurrenskraft

Mål
Projektets huvudsakliga mål
Projektet huvudsakliga mål är att skapa nya långsiktiga företagssamarbeten bland besöksnäringsföretag i
gränsregionen och öka deras konkurrenskraft. Därigenom ska Svinesundsregionens attraktivitet öka – för
företag, boende och besökare.

Delmål
D1. Stärka besöksnäringsföretagen i gränsregionen, vidareutveckla befintliga nätverk och skapa nya,
gränsregionala produkter.
D2. Synliggörande och marknadsföring av Svinesundsregionen, företag och produkter genomförs
gemensamt så att gränsregionen uppfattas som en sammanhållen, attraktiv destination.

Projektägare
• Svinesundskommittén
• Visit Østfold
Medfinansiärer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Østfold fylkeskommune
iSarpsborg
Sarpsborg kommune
Halden Turist
Halden kommune
Fredrikstad kommune
Visit Fredrikstad og Hvaler
Ytre Hvaler nasjonalpark
Regionalpark Haldenkanalen
Aktivum AS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Dalsland Turist AB
Strömstad kommun
Tanum Turist
Bengtsfors kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
Utsikten Scandinavian School
Camp Dalsland

Översikt över lokala turistorganisationer
Halden Turist

isarpsborg
Visit Fredrikstad og
Hvaler

Visit Indre Østfold

Dalslands Turist AB

Tanum Turist

Strömstad Infocenter

Organisationsform Uppdrag
Halden Turist skal markedsføre Halden og
bidra til vekst innenfor besøksnæring og
Forening
arrangementsturisme – gjennom fokus på
samarbeid og engasjement.

Aksjeselskap

Budget

Ca. 6,7 mill.

Ca. 6,5 mill.

Antal anställda

Medlemmar

4 ansatte, 8
sommerhjelper, 10
freelanceguider
3 årsverk – per nå fordelt
på 4 ansatte. Ca 4 årsverk
med ekstrahjelper.
6 faste ansatte. 8 årsverk
med sommerhjelper

Vertskap for kommunene, profilering og
Aksjeselskap
salg for næringen
Ca. 11 mill.
Medlemsorganisasj
on, og Marker
Markedsføre regionen
Ca. 1,7 mill.
1,2 årsverk
kommune er
vertskommune
Vidareutveckla varumärket destination
Dalsland, marknadsföra landskapet som
7 anställda inklusive
turist- och besöksmål, genomföra dialog
turistbyråerna i Åmål,
och behovsanalyser med näringen, skapa
Bengtsfors och Ed samt
Aktiebolag
säljkanaler för besöksnäringen
Ca 7,4 miljoner projekt
Föreningen har ett fyraårigt avtal med
Tanums kommun att bedriva den operativa
delen av besöksnäringen i Tanum, med
Ekonomisk förening huvudfokus på marknadsföring,
som ägs av dess
besöksservice, evenemangsutveckling samt
En person anställd på året
medlemmar
värdskap
Ca 1,8 miljoner runt-basis
Marknadsföra och utveckla Strömstad som
destination. Samordna den lokala
besöksnäringen. Värdskapsansvar, driva den
En del av den
fysiska Turistinformationen, utbilda och
kommunala
certifiera Infopoints, sköta besökswebben,
verksamheten,
sociala kanaler, marknadsproduktioner.
tillhör
Samverka med Kosterhavets nationalpark,
kommunledningsför lokal näring, övriga TO i Bohuslän, Ett Enat
valtningen
Bohuslän, Turistrådet Västsverige m.fl.

100 medlemmer. Det er
sentrumsdrivere,
reiselivsbedrifter,
gårdeiere og næringsliv.
65 medlemmer (kun
reiseliv)

Ca 70 medlemmer

Ej medlemmar men ca
120 avtalspartners
Ca 200 medlemmar som
består av lokala företag
och föreningar.
Medlemmarna
representeras flera olika
branscher

Ej medlemmar

Gränsen som attraktion: resultat
•
•
•
•
•

Nya mötesplatser och nätverk
Studieresor
Kompetenshöjande insatser
Guidekurs och guidepool
Gemensam marknadsföring (redaktionsråd och pressresa)

Gränsen som attraktion: resultat
•
•
•
•
•

Nya mötesplatser och nätverk
Studieresor
Kompetenshöjande insatser
Guidekurs och guidepool
Gemensam marknadsföring (redaktionsråd och pressresa)

Kompetenshöjande insatser till besöksnäringsföretag
• Kurs i sociala medier
• Kurs i fotografering med mobilkamera
• Kurs i paketering, distribution och sälj

• www.gransguiderna.se

• www.gransguiderna.com
• www.grenseguidene.no
• www.grenseguidene.com

Gemensam
marknadsföring
• Nytt material på webb och i tryck
• Redaktionsråd
• Pressresa

Fortsättning
•

Besöksnäring är ett av Svinesundskommitténs fokusområden

•

Arbetet fortgår

•

Önskar inspel från turistorganisationernas styrelser kring arbetets inriktning

•

Turistchefer önskar tydligare uppdrag

Stefan von Bothmer

Ett enat Bohuslän

Bakgrund
•

•
•

Tillväxtverket och Turistrådet Västsverige
finansierade ett treårigt projekt under
perioden 2012-2015
Syftet med projektet var att utveckla
Bohuslän till en exportmogen destination
Insatser gjordes inom följande områden:
- Produktutveckling
- Kompetensutveckling
- Varumärket Bohuslän
- Ett enat Bohuslän

Ett enat Bohuslän
•

•

En avsiktsförklaring som uttrycker en vilja
att arbeta med ett enat Bohuslän i
besöksnäringsfrågor undertecknades av
alla kommuner 2014
En handlingsplan togs fram samma år för
att tydliggöra rollfördelning och ansvar
inom besöksnäringen för:
–
–
–
–

•

kommuner
lokala turistorganisationer
besöksnäringsföretag
Turistrådet Västsverige

Samtliga kommuner har fattat beslut om
att arbeta enligt handlingsplanen

Målen med Ett enat Bohuslän
•
•
•
•

Öka det ekonomiska värdet av
besöksnäringen
Skapa ökad lönsamhet för företagen
Öka sysselsättningen till år 2025 från 6000
till 7500 helårsverken
Öka gästnätterna till år 2025 från 3 till 4
miljoner

Styrgruppen
• Består av 16 personer; politiker,
kommunala tjänstepersoner,
turistchefer, representanter från
Turistrådet Västsverige och
besöksnäringsföretag
• Ansvarar för vidareutveckling av
handlingsplanen och
rekommendationer till respektive
gruppering
• Sammanhållande kraft och
vägvisare
• Avrapporteringsforum för
uppföljning av respektive grupps
arbete
• Informerar externt om arbetets
framdrift

Prioriterade samarbetsområden
• Tillståndsgivning
• Varumärket Bohuslän
• Besöksnäring i
samhällsplaneringen
• Kollektivtrafik
• Vandringsleder –
Bohusleden och
Kuststigen
• Cykelled genom
Bohuslän

Dialog kring ”Gränsen som attraktion”
Hur skapar vi gemensamt en långsiktig struktur för att stärka och
utveckla en hållbar turism i gränsregionen
2020-01-24, Strömstad Stadshus
Deltagare:
Linda Engsmyr, Svinesundskommittén
Bijan Zainali, Svinesundskommittén / Västra Götalandsregionen (deltar via länk)
Cecilie Agnalt, Svinesundskommittén / Viken fylkeskommune
Thor Edquist, Svinesundskommittén / Halden Turist
Per Jonsson, Svinesundskommittén
Mette Bakken, Visit Fredrikstad og Hvaler
Synnöve Helander, Tanum Turist
Vidar Østenby, Visit Indre Østfold
Jan-Henrik Larsen, Visit Østfold
Stefan von Bothmer, Kosters Trädgårdar
Åsa Massleberg, Strömstads kommun
Elsie Hellström, Svinesundskommittén
Louise Robertsson, Svinesundskommittén
1. Välkomna och introduktion till mötet

Linda Engsmyr, ordförande Svinesundskommittén
Linda Engsmyr hälsar välkommen till mötet och berättar att dagens möte är en
uppföljning på styrgruppsmötet som genomfördes i december 2017. Där startade
man dialogen om ett långsiktigt samarbete inom besöksnäringen i gränsregionen,
och dagens möte är en fortsättning.

2. Svinesundskommitténs syfte och mål inom turism/reiseliv

Elsie Hellström, daglig leder/VD Svinesundskommittén
Elsie Hellström inleder med att presentera Svinesundskommittén, som är en av tolv
nordiska gränskommittéer. Nordiska Ministerrådet är huvudfinansiären till
gränskommittéerna och har gett dem uppdraget att vara ”den institutionella

infrastrukturen för det lokala och regionala gränsöverskridande samarbetet”. Detta
är en del av bakgrunden till att Svinesundskommittén bjuder in till detta möte.
Svinesundskommittén arbetar inom fyra olika fokusområden och besöksnäring är
ett av dem. I arbetet med besöksnäring har Svinesundskommittén under de senaste
tre åren drivit projektet Gränsen som attraktion 1. Svinesundskommitténs uppdrag
inom besöksnäring är bland annat att, tillsammans med berörda parter, hitta en
struktur för ett långsiktigt samarbete inom den gränsregionala besöksnäringen.
Svinesundskommittén har ett nära samarbete med tjänstemännen i de lokala
turistorganisationerna men inför detta möte har man sökt en koppling till det
politiska och har därför bjudit in styrelserna för turistorganisationerna.

3. Nulägesanalys och resultat från Gränsen som attraktion

Louise Robertsson, projektledare Svinesundskommittén
Louise Robertsson inleder med att ge en översiktlig bild över gränsregionen norra
Bohuslän/Dalsland/Østfold. I Bohuslän lyfter man främst fram havet och
skärgården och i Dalsland arbetar man med naturupplevelser med fokus på
vandring och paddling och har också många spännande boendeupplevelser. I
Østfold har man också naturturism men är dessutom starka på kultur med
fästningshistoria och liknande. Projektet har identifierat att gränsregionens tre
delområden kompletterar varandra inom många teman och kan stärkas genom att
arbeta närmare varandra. Dessa områden är bland annat naturturism, kultur och
historia, mat och kunskapsturism.
Louise Robertsson ger en översiktlig trendspaning inom besöksnäring och har
spanat in att semester i närområdet är en trend. Här har flygskam och Gretaeffekten spelat in och det har de också inom nästa trend: tågluff och tågsemester.
Att resa närmare är hett och det visade sig bland annat är det svenska
resemagasinet år 2019 utnämnde Norge till världens bästa destination. En annan
aspekt av besöksnäring som verkar bli starkare är fokus på hållbarhet. Vissa
destinationer börjar gå ifrån att endast räkna antalet besökare utan arbetar mer
långsiktigt och strategiskt.
Inom projektet Gränsen som attraktion har vi arbetat med många konkreta
aktiviteter under de senaste tre åren. De viktigaste resultaten från projektet är:
-

Nya mötesplatser och nätverk
Inom projektet har det skapats nya mötesplatser och nätverk för både
turistföretag och turistorganisationer.

Projektet Gränsen som attraktion har pågått 2017-02-01 – 2020-01-31. Svensk projektägare är
Svinesundskommittén och norsk projektägare är Visit Østfold.

1

-

-

-

-

Studieresor
Projektet har arrangerat studieresor till de tre delregionerna norra Bohuslän,
Dalsland och Østfold. Studieresorna har främst varit riktade mot företag och
syftat till att företagen ska få möjlighet att lära känna sina kollegor även utanför
sin delregion och för att de ska få ett bredare värdskap.
Kompetenshöjande insatser till besöksnäringen
Projektet har anordnat en mängd med olika kurser som har riktat sig till
besöksnäringsföretagen. Kurserna har varit populära och har bland annat
handlat om sociala medier.
Gränsguiderna
Projektet har anordnat en guidekurs som har genomförts vid två tillfällen.
Kursen har sträckt sig över ett år och det är totalt 24 personer som har deltagit
i kursen. Guiderna har blivit auktoriserade av både Sverige och Norges
guideförbund och finns samlade i guidepoolen Gränsguiderna/Grenseguidene
som finns på www.gransguiderna.com www.grenseguidene.com
Gemensam marknadsföring
Projektet har tagit fram gemensamt informationsmaterial såsom en
gränsregional turistkarta och gemensamma turförslag. Materialet finns på webb
och i tryck hos turistorganisationerna i gränsregionen. Ett redaktionsråd har
skapats för att arbeta vidare med gemensam information även efter projektets
slut.

Louise Robertsson förtydligar att besöksnäring är ett av Svinesundskommitténs fyra
fokusområden och att arbetet kommer att fortgå även när projektet Gränsen som
attraktion avslutas.

4. Guidekurs och erfarenheter från Gränsen som attraktion

Stefan von Bothmer, företagare i gränsregionen
Stefan von Bothmer är företagare på Koster och driver tillsammans med sin fru
Kosters Trädgårdar. Kosters Trädgårdar är en permakulturträdgård med tillhörande
restaurang, bageri och gårdsbutik på Sydkoster utanför Strömstad. Stefan von
Bothmer arbetar också med guidade vandringar och kajak- och cykel-guidningar på
Koster. Stefan har tagit del av flera aktiviteter som arrangerats genom projektet
Gränsen som attraktion och har också varit kursledare för guidekursen som
arrangerats inom projektet.
Stefan von Bothmer berömmer de aktiviteter där det har givits möjlighet att lära
känna sina kollegor på andra sidan gränsen och också lära sig mer om
gränsregionen. Detta innefattar bland annat guidekursen och de studieresor som
arrangerats. ”Det har givit mig en ovärderlig kunskap och känsla för regionen. Nu
vet jag vad jag kan rekommendera mina besökare och varför.” Stefan lyfter också

värdet av det nya kontaktnätet som han har fått. Kontaktnätet har givit honom nya
möjligheter bidrar till att stärka hans verksamhet. Och att få besöka aktörer på sin
hemmaplan värdesätter Stefan högt eftersom det ger en känsla och insikt om
andras verksamheter.
Stefan von Bothmer önskar att Svinesundskommittén med partners arbetar vidare
med
-

-

Guidning. Både att guidekursen genomförs vartannat/vart tredje år och att
konceptet kunskapsträffar - där guider och andra aktörer inom kunskapsturism
bjuds in för att utveckla sin kunskap inom ett utvalt område – utvecklas.
Utveckling av matturism och lokal mat.
Fokus på outdoor och de möjligheter till naturturism som finns i gränsregionen.

5. Ett Enat Bohuslän

Åsa Massleberg, turistchef Strömstad
Åsa Massleberg presenterar samverkansmodellen Ett enat Bohuslän. I Bohuslän
(tolv kommuner från Öckerö i söder till Strömstad i norr) ser man ett stort värde i
att samarbeta inom besöksnäringen. De elva bohuslänska kommunerna har sedan
flera år ett strukturerat samarbete inom besöksnäringen och har tillsammans tagit
fram samverkansmodellen Ett enat Bohuslän.
Under åren 2012 – 2015 pågick ett projekt i Bohuslän där syftet var att utveckla
Bohuslän till en exportmogen destination. För att säkra ett fortsatt samarbete även
efter projektets slut lades grunden för en långsiktig struktur för samarbete inom
Bohuslän och samverkansmodell Ett enat Bohuslän utvecklades. Det togs fram en
avsiktsförklaring kring hur man gemensamt skulle arbeta med besöksnäring i
Bohuslän och avsiktsförklaringen undertecknades av alla kommuner 2014. Det
finns nu ett tydligt uppdrag att kommunerna i Bohuslän ska samverka. Arbetet leds
av en styrgrupp som utgörs av en blandning mellan politiker och tjänstemän och
Åsa Massleberg finns med i styrgruppen.
I handlingsplanen finns en tydlig rollfördelning som synliggör vem som gör vad. Här
har man kommit överens om vad som är kommunernas, turistorganisationernas,
företagens respektive Turistrådet Västsveriges roll. Alla involverade ska jobba med
att marknadsföra Bohuslän som destination, men på olika sätt. Ett enat Bohuslän är
ingen egen organisation utan exempel på en fungerande samverkansform.

6. Ett långsiktigt samarbete inom gränsregional besöksnäring/reiseliv - vägen vidare
Linda Engsmyr tackar för de presentationer som hållits under första delen av mötet.
Dagens möte har tagit utgångspunkt i styrgruppsmötet i december 2017 och där
påbörjades dialogen om en långsiktig struktur. Nu är det dags att ta arbetet ett steg
till och hitta ett sätt att jobba framöver.
Några punkter från diskussionen listas nedan
• Mötesdeltagarna såg en stor potential i det gränsregionala samarbetet och
lyfte fram ett behov av ett fortsatt gränsöverskridande samarbete inom
besöksnäringen.
• Mette Bakken berättar att Visit Fredrikstad og Hvaler har en lång erfarenhet
av gränsprojekt och att meningsfulla projekt ger en boost till det egna
arbetet. Mette säger också att Gränsen som attraktion har bidragit till att få
bort den vita fläcken på andra sidan gränsen och istället fyllt området med
innehåll.
• Thor Edquist lyfter att den gränsregionala kartan är ett mycket bra resultat
och att den borde fått mer uppmärksamhet i media.
• Vidar Østenby föreslår att samarbetsområdet ska utökas och att man även
ska inkludera Värmland. Detta för att Østfold inte längre ska delas mellan
Gränslöst samarbete och Indre Skandinavien.
• Jan Henrik Larsen föreslår att resultaten i Gränsen som attraktion ska
byggas vidare på och att fokus på företagen ska öka.
• Cecilie Agnalt föreslår att Svinesundskommittén bjuder in kommittéleder
och fylkesrådsleder för näring (Johan Edvard Grimstad) till ett möte.
• Bijan Zainali föreslår att ett möte anordnas där Västra Götalandsregionens
och Viken fylkeskommunes politiker har möjlighet att träffas och bli
uppdaterade om gränsfrågor. Han uppmanar båda sidor att fundera på
behovet av ett sådant möte.
• Åsa Massleberg tydliggör en efterfrågan på att turistcheferna får ett
uppdrag att arbeta gränsregionalt. Detta skulle underlätta deras arbete.
Linda Engsmyr avslutar dagens möte och tackar för en intressant diskussion. Linda
meddelar att Svinesundskommittén kommer att bjuda in till en ny träff under tidig
höst.
Utifrån dagens diskussioner skickar Svinesundskommittén med följande frågor till
turistorganisationernas styrelser. Senast 31 mars önskar Svinesundskommittén
återkoppling på dessa frågeställningar. Skicka era inspel till
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com
-

Vad vill ni att vi ska arbeta vidare med tillsammans?

-

Hur ska strukturen för samarbetet se ut?
Är en gränsregional avsiktsförklaring mellan turistorganisationerna en modell
för långsiktig samverkan.

