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Styrelsen för Svinesundskommittén får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Svinesundskommittén är ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med särskild
inriktning på Sverige och Norge. Föreningen är en ideell förening och utgör ett forum för fortlöpande
kontakt mellan de i gränsregionen ingående kommunerna och region/fylkeskommune med uppgift att
aktivt befrämja och verka för utökat samarbete och gränsregional utveckling och planering.
Svinesundskommittén är enligt avtalet med Nordiska Ministerrådet “ den institutionella infrastrukturen
för det regional gränsöverskridande samarbetet”
Föreningen har sitt säte i Strömstad.
Främjande av ändamålet
Svinesundskommittén har under verksamhetsåret drivit ett projekt inom Nordiska Ministerrådets
samarbetsprogram för regional utveckling och planering. Svinesundskommittén har primärt varit aktiv
inom temagruppen "Innovativa och resilienta regioner". Denna temagrupp har fokus på digitalisering,
skills, smart innovation och resilienta regioner. Svinesundskommitténs arbete har 2019/2020 fokus på en
gränsöverskridande studie kring vad lokal robusthet ,kunskap och kompetens samt “local placed
leadership” kan ge för resultat när det gäller att gå från konflikt till samförvaltning inom lokal
utveckling.
När det gäller att se gränsen som en möjlighet genomsyrar det alla våra fokusområden och projekt.
Speciellt i vårt arbete med att definiera gränshinder för näringslivet. Vi definierar hinder, startar
lösningsprocesser och i de fall hindren har en laglig grund lyfts de in i Nordiska Ministerrådets
Gränshinderdatabas.
Svinesundskommittén har under året tillsammans med VästraGötalandsregionen, Østfolds
fylkeskommune samt Länsstyrelsen i Västra Götaland som medfinansiärer, startat en process för att
utveckla en långsiktig struktur i Viken och Västra Götaland för arbetet med gränshinder.
Svinesundskommittén anser, att detta är en del av basverksamheten och skall inte enbart vara sporadiska
projekt. Arbetet skall även kopplas till nationell nivå i Sverige och Norge.
Att främja hållbar tillväxt i gränsregionen är en en avgörande del i vårt arbete.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har ett flertal konferenser , studiebesök och kreativa möten genomförts inom projekten “Grön
Tillväxt trä- Rethinking Wood”, “Gränsen som attraktion”, “Gränsmöjligheter” samt “Marint
Gränsforum Skagerrak.
Resultaten går att ta del av på https://svinesundskommitten.com/
Svinesundskommittén startade under året, upp "Maritimt Gränsforum Skagerrak" medsökande är
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium.
Norsk projektägare är Östfolds Fylkeskommune i samarbete med Vestfold/Telemarks Fylkeskommune,
Akershus Fylkeskommune m.fl.
Att speciellt nämna är
- de gränsöverskridande nätverken inom algodling och ostronodling som har startat upp
- en gränsöverskridande forskarkonferens
- för andra året genomfördes gränsregionalt planforum med deltagande av flera myndigheter från Norge
och Sverige
- gränsöverskridande företagarmässa kopplat till marin verksamhet på Tjärnö Marina Laboratorium,
Värd 2020 blir Hvaler kommune
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/marint-gransforum/
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak
Inom projekt "Grön Tillväxt-trä/Rethinking Wood" har under året, ett gemensamt etableringsunderlag
tagits fram för att inspirera och motivera företag inom massivträ/trä att etablera sig i
Svinesundsregionen/gränsregionen,. Bl.a har en film producerats som visats på en”träkonferens “ på
Sveriges ambassad i Schweiz.
Projektet har under året märkt ett ökat intresse bland svenska medlemskommunena att bygga i trä. Det
är ett resultat av det gränsöverskridande erfarenhetsutbytet mellan Västra Götaland/Fyrbodal och Østfold
inom projekt Grön Tillväxt Trä.
Under hösten påbörjades en dialog med organisationen Trästad, om att etablera en nod i VGR/Fyrbodal.
Noden skall kunna fungera som en arena att placera projektresultat på och vidareutveckla resultaten, en
arena för kunskap och kompetens, kontakt med kommuner /region. Viktigt är även att fortsätta
samarbetet med Viken Fylkeskommune och Træbruk AS etc. Arbetet går vidare under verksamhetsåret
2020.
Vi har även påbörjat en identifiering av gränshinder för att utveckla affärer och etableringar över gränsen
inom trä och bygg branschen. Resultaten redovisas under våren 2020
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/gron-tillvaxt-tra/
https://blogg.ostfoldfk.no/marked-for-tre
Projekt Gränsmöjligheter avslutades under 2019, och som tidigare har nämnts har Svinesundskommittén
startat upp ett mer långsiktigt arbete kring gränshinder kopplat till vårt uppdrag från Nordiska
Ministerrådet- att identifiera gränshinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt
sammanhängande region och förmedla dessa till rätt adressat samt att bryta ner identifierade
gränshinder
Projekt Gränsen som attraktion genomförde en gränsregional turismkonferens med stort deltagande .
Bl.a deltog Viken Fylkeskommunes nye fylkesråd för näring Johan Edvard Grimstad
https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-som-attraktion/
https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/dokumentation_grnsregion
alturismkonferens2019.pdf
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Övriga väsentliga händelser under året var, att Svinesundskommittén stod som lokal värd för Föreningen
Nordens 100-års jubileum med deltagande av H.M Konungen.
Det blev en manifestation även för gränsregionen och för vårt arbete för ett friskt och produktivt
Skagerrak.
De marina företagen som är partners i projektet “Marint Gränsforum Skagerrak” levererade fantastiska
produkter som Kung Carl-Gustaf m.fl prisade.
https://svinesundskommitten.com/nyheter/kung-carl-gustaf-kommer-till-stromstad-host/
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/strömstad/havet-i-fokus-när-kungen-kommer-till-strömstad-1.
18494039
Under året har Svinesundskommitténs styrelse och AU arbetat efter den nya mötesordningen som
beslutades vid årsmötet 2019.
Tyvärr har vi haft ett antal “händelser” som har påverkat vårt resultat negativt bl.a:
- Vi fick lägga om vår hantering av semesterskulder under året, för att möta ändrade regler hos
Interreg, vilket medförde oförutsedda kostnader. På sikt kommer denna förändring vara positiv för
resultatet men 2019 fick Svinesundskommittén höga oförutsedda kostnader
- Anslaget från Nordiska Ministerrådet som är en stor del av intäkterna i basbudgeten, betaldes ut
först i januari 2020, på grund av att deras nya redovisningssytem inte fungerade, och
utbetalningen till Svinesundskommittén försenades. För Svinesundskommittén innebar det en
minskad intäkt på ca 20.000 kronor. Skälet är, att om anslaget hade betalats ut i
september/oktober när vi rekvirerade medlen, var kursvärdet på den svenska kronan lägre än i
januari 2020
- En stärkt svensk krona, har även påverkat utbetalningarna från Interreg Sverige /Norge , då
projektbidragen utbetalas i euro, alltså minskade intäkter
- Utbetalningar från Nordregio kopplade till vårt samarbete kring “Innovativa och reslienta regioner”
har också blivit försenade på grund av att Nordregio inte levererat i tid.
- På grund av att pensionsinbetalning under åren 2016-2018 var felaktig och för låg, har den
merkostnaden belastat 2019 års budget. Från och med 2020 är det inlagt i kostnadsbudgeten

Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
8 423
-196
75,8

2018
9 474
151
76,9

2017
6 852
968
81,9

2016
5 844
98
80,0

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

1 784 079
6 635 992
2 509
8 422 580

1 789 743
4 953 642
2 730 597
9 473 982

-3 440 412
-5 160 257
-8 600 669
-178 089

-3 938 753
-5 388 806
-9 327 559
146 423

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0
-18 165
-18 165
-196 254

5 343
-409
4 934
151 357

Resultat före skatt

-196 254

151 357

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
-196 254

-1 385
149 972

Resultaträkning

Not

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

2

Svinesundskommittén
Org.nr 802477-9863

5 (8)

2019-12-31

2018-12-31

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

45 233
507 439
1 028 538
1 581 210

0
2 161 822
426 015
2 587 837

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 654 609
2 654 609
4 235 819

1 839 600
1 839 600
4 427 437

SUMMA TILLGÅNGAR

4 235 819

4 427 437

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
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2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

3 405 337
-196 254
3 209 083

3 255 365
149 972
3 405 337

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

129 168
141 458
163 798
592 312
1 026 736

242 994
71 601
172 011
535 494
1 022 100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 235 819

4 427 437

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2019

2018

7

6

Not 3 Rapport om årsredovisningen
För detta årsbokslut har Rapport om årsredovisningen upprättats av:
Niclas Hasselblom, KGH Accountancy & VAT Services AB, som är auktoriserad redovisningskonsult
genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.
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Linda M Engsmyr
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