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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. Projektbidrag till 
genomförande av beslutade fokusområden, söks från EU, Västra Götalandsregionen och Østfold 
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 573 990 personer. I Østfold fylkeskommune bor 300 112 och     
208 477 av dem bor i de norska medlemskommunerna (SSB) 1. I Västra Götalandsregionen bor 
1 725 881 personer och i Fyrbodal bor 273 8782 personer varav 121 600 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 2019-12-31 (SSB)  
2 Avser befolkning per 2019-12-31 (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) 
• Medverka i att genomföra Nordiska Ministerrådets Samarbetsprogram för regional utveckling 

och planering 
• Enligt Nordiska Ministerrådet vara den institutionella infrastrukturen för det 

gränsöverskridande samarbetet 
 

 

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. Under verksamhetsåret 2019 har Svinesundskommitténs arbete inom 
temagruppen varit fokuserad på kunskap och kompetens kopplad till lokal och regional utveckling. 
Rapporten kommer under 2020. 
 

Verksamhetsplan 
Svinesundskommittén har arbetat enligt verksamhetsplan, i vilken framgår prioriteringar för 
verksamheten under 2019. I verksamhetsplanen ingår följande fokusområden - Blå och Grön tillväxt 
samt Turism/Reiseliv. Identifiera Gränshinder är en ”horisontell verksamhet” som berör alla 
fokusområden. 
 

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. 
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Exempel på övrigt arbete kan vara nätverksbyggande, informationsinsatser, kontakter med 
medlemskommuner, myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå, Nordiska 
ministerrådet, nordiska gränsregioner, företag, norska och svenska institutioner, Interreg Sverige-
Norge och andra EU-program.  
 
Svinesundskommittén köpte under 2019 75 % 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 2019 en förnyad upphandling inom kommunikationstjänster. 
Vår tidigare samarbetspartner Bozzanova AB i Vänersborg lämnade lägst pris och därmed fortsätter 
samarbetet. Inom projekt Gränsmöjligheter köper vi fortsatt tjänst från Profil Communication i 
Trollhättan. Projekt Gränsmöjligheter avslutades 2019-10-30. Bozzanova ansvarar for 
Svinesundskommitténs hjemmeside3. 
 
Svinesundskommittén köper tjänster avseende datastöd från Datatjänsten Väst då kostnaden för att 
ha anställd personal blir för hög, omfattningen är relativt ringa. Basverksamheten primära uppdrag är 
att driva den ideella organisationen Svinesundskommittén med därtill hörande personal och 
arbetsmiljöansvar.  
 

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 
obligatoriskt 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. Hemsidan har länge varit i stort behov av en översyn, och i februari 2019 
lanserades Svinesundskommitténs nya hemsidan. Den har stort fokus på aktiviteter och arrangemang 
så att besökare med en gång ska bli uppmärksamma på vad vi arbetar 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. Vi 
försöker styra trafik från övriga kanaler till hemsidan där vi under 2019 arbetat aktivt med att utöver 
marknadsföring av arrangemang även publicerat nyheter, dokumentation, informationsmaterial med 
mera.   
 
Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med ett eller flera inlägg varje vecka. På Facebook har 
Svinesundskommittén per 31 december 2019 635 följare. I 2019 publicerade vi i genomsnitt 1,5 
inlägg Facebookposter per vecka, totalt 82. Dessa oppdateringar nådde 31 562 personer. 
 
 

 
3 www.svinesundskommitten.com 

http://www.svinesundskommitten.com/
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Under 2019 har vi jobbat utifrån vår grafiska profil som Bozzanova uppdaterade under 2018. Det är 
nu enklare för samtliga projekt att kommunicera enhetligt i den externa kommunikationen, samt 
enklare för alla medarbetare att arbeta med kommunikation. Vår grafiska profil som används i all 
extern kommunikation (dokumentation, inbjudningar etc) går i linje med hemsidans design.  
 
Inom projektet Marint Gränsforum Skagerrak arbetar vi med bloggen ”Produktivt Skagerrak” där vi 1–
2 ggr i veckan publicerar intressanta artiklar och nyheter, samt dokumentation från projektets egna 
arrangemang.  
 
 
Externa informationsinsatser under 2019:  

- 4 nyhetsbrev 

- 1 pressmeddelande samt 1 pressträff som resulterade i en nyhetsartikel och en krönika 

- 82 Facebookposts  

- Linkedin 

- Brosjyrer/printmateriale 

 

Möten och konferenser – ett urval 
• Svinesundskommittén deltar i Nordiska Ministerrådets temagrupp Innovativa och resilienta regioner 

som är ett led i genomförandet av det Nordiska samarbetsprogrammet för tillväxt och planering 
(se 5. Verksamhet) 

• 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. 

• Svinesundskommitten deltog i början av året i en dialog kring de nya Interreg-programmen 
• Østfoldskonferensen genomførdes før sista gången, fr.o.m 1 januari 2020 går Østfold 

fylkeskommune in i Viken fylkeskommune. Svinesundskommittén deltog med två deltagare. 
• I februari genomförde en norskt nationellt nätverk för planleggere en konferens på Laholmen , 

Svinesundskommittén var inbjuden för att presentera sitt arbete inom kust-och havsplanering. 
• Ett gemensamt möte med planeringsgruppen för Viken fylkeskommune, där Svinesundskommittén 

informerade om sin verksamhet och hur den kan bidra till en gränsregional utveckling, mellan 
Viken Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen genomfördes i mars 

• Svinesundskommittén deltog på Nordsjökommissionens möte på Marstrand, där vi initierade ett 
dialog möte kring bildandet av ”Politiskt Forum Skagerrak” 

• Svinesundskommittén var representerad på  Arendalsuken 2019 med tre anställda. 
Deltagarna deltog på seminarier som hade fokus på Blå Tillväxt och Grön tillväxt-trä,  

• Under året har Svinesundskommittén deltagit i möten kopplade till Nordiska Ministerrådet och 
Nordregios temagruppsarbete Innovativa och Resilienta regioner.  

• Svinesundskommittén var representerad på Gränsregionalt Forum i Örnsköldsvik som 
arrangerades av Nordiska Ministerrådet och gränskommittérna Kvarken och MittNorden 

• Svinesundskommittén deltog på Nordregio Forum i Reykjavik – temat var Innovativa och 
Resilienta regioner 

• Svinesundskommittén var representerad på Västra Götalandsrgionenens ”Framtid VGR” 
• Föreningen Norden Väst och Svinesundskommittén arrangerade tillsammans ett seminarium kring 

Skagerrak med besök på Hvaleröarna 
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• Svinesundskommittén var lokal värd  den 25 september för firandet av Föreningen 
Norden/Sverige 100 år  med deltagande av H.M Konungen  

• I oktober arrangerades en gränsregional turismkonferens inom ramarna för Gränsen som attraktion. 
Konferensen riktade sig till aktörer inom besöksnäringen och genomfördes för andra gången.  

• 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 var inbjuden till Haldens kommune för att diskutera hur samarbetet kring 
näringslivsfrågor i gränsregionen kan utvecklas 

 
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 
För andra året i rad  var Svinesundskommittén med och arrangerade 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. 
Till årets möte var även politiker inbjudna. Från Svinesundskommittén deltog Per Jonsson.  

• 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. 

• 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 
Svinesundskommittén har en referensgrupp inom gränshinder där aktuella frågor inom 
gränshinderarbetet diskuteras. Gruppen har värdefulla kompetenser inom bland annat tull- och 
momshantering. 

• Kommunnätverk inom gränshinderarbetet  
Under 2019 har Dalslandskommunerna samarbetat med aktiviteten Affärer i Norge. 
Gränshinder har nära koppling till regional utveckling. 
 
 

5.1.2 Gränshinder blir gränsmöjligheter 
Att identifiera gränshinder och starta lösningsprocesser är ett av Svinesundskommitténs viktigaste 
verksamhetsområden. Svinesundskommittén, Østfold fylkeskommune, och Västra Götalandsregionen 
arbetar tillsammans för att utveckla en långsiktig struktur för att identifiera gränshinder för 
näringslivet, ”paketera dem” och adressera dem till rätt aktör för en lösning.’ Vi har ett nära samarbete 
med informationsverksamheten vid Grensetjänsten. 
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Från och med 2016 till och med 2019 finansierar Østfold fylkeskommune och Västra 
Götalandsregionen en tjänst om 50 procent för handläggare 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 
kommittén 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 5.2.5 Gränsmöjligheter). Svinesundskommittén blir kallad 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 identifierar, utreder och driver frågorna kring de gränshinder som 
näringslivet och den offentliga sektorn möter.  

 

Nordiska ministerrådet är mycket tydlig med, att skilja på det uppdrag som informationstjänsterna 
ansvarar för, och erhåller medfinansiering för från Nordiska Ministerrådet, och det uppdrag som man 
har formulerat i avtalet med Gränskommittérna, 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.  

Det arbete som Svinesundskommittén startadearbete 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”. 
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5.2 Projektverksamhet 
En viktig del i Svinesundskommittén arbete är att initiera, medfinansiera och driva olika former av 
projekt.  
 

5.2.1 Marint Gränsforum Skagerrak  
Tidsperiod: 1 januari 2019 - 31 december 2021 
Projektägare: Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune, medsökande Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium 
Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune 
Totalbudget: 2 141 979 Euro 
Stödprogram: Interreg Sverige-Norge 

Samarbetspartners: Strömstad och Tanums kommuner, Akershus och Buskeruds Fylke (numera en del 
av Vikens Fylkeskommune), Telemark/Vestfolds Fylkeskommune, Hvaler kommune, Sarpsborg 
kommune Fredrikstad kommune samt företagen Westcoast Smolt, Catxalot, Bryggudden Musslor & 
Alger, Ostrea och Kosteralg. De deltager ett flertal norska företag i arbetet men de är inte listade.  
 
Inom Svinesundskommitténs geografiska område med Skagerrak som ett gemensamt hav, är 
förutsättningarna för utveckling av och tillväxt inom marina företag och affärer stort. Tyvärr har vi 
även kunnat identifiera ett antal gränshinder som försvårar samarbetet i praktiken över gränsen, som 
vi kommer att starta lösningsprocesser kring. 
 
Vi har utvecklat en bra struktur för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning etc. som leder till att 
stärka de marina företagen runt vår del av Skagerrak. Vi samarbetar även med Vestfold/Telemark och 
Agder Fylkeskommune i detta projekt och på sikt under projekttiden kommer vi att arbeta för att 
inkludera Danmark i arbetet med att stärka marina företag kring Skagerrak. 
 
Övergripande mål 
Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för den marina näringen att växa. 
Genom samverkan över gränsen ska projektet stärka Skagerrak som et en blå tillväxtregion och en 
livskraftig miljö samtidigt som vi värnar om den värdefulla miljö som bland annat nationalparkerna 
utgör. Prosjektet skal lede til varige arbeidsformer og møteplasser både för det marina näringslivet och 
för den politiska og administrativta nivån. Detta är av stor betydelsefor för å kunne følge opp 
innsatsområdene etter at prosjektet er avsluttet. 
 
Delmål:  
• Ett kluster för dialog och kompetensförsörjning för gränsregional marin näringslivsutveckling är 

etablerat.  
• Ett forum för forskning och akademi för gränsöverskridande dialog och kompetens-försörjning i 

syfte att stärka marin näringslivsutveckling är etablerat. 
• Ett forum för dialog och kompetensförsörjning för gränsregional kust och havsplanering i syfte att 

stärka marin näringslivsutveckling är etablerat. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av resultat och genomförda aktiviteter  
Projektet har precis avslutat sitt första år av tre och följande aktiviteter har genomförts enlig plan. 
 

- Etablerat ett Algnätverk, företagare, forskare och stödorganisationer kring näringen 

- Etablerat ett Ostronnätverk, företagare, forskare och stödorganisationer kring näringen   
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Följande seminarier och workshops är ett axplock av de som genomförts i projektets regi 

- Vid seminariet om Blåfenad Tonfisk i Sandefjord möttes forskare och företagare och 

diskuterade historik, nuläge och forskningsresultat kring blåfenad tonfisk. 

- Vid näringslivsseminariet i Utgårdskilen möttes ostronforskare och ostronfiskare och andra 

företag.  

- Digitaliseringsworkshop för marina näringar  

- Rundabord samtal med norska och svenska företag hos Catxalot med tema macroalger, 

skördning och odlingsalternativ.  

- Seminarium kring ostron, ostronturism, nya affärsmöjligheter med gigasostron.  
 
Föreningen Nordens 100 års firande4 
De påkopplade företagen i projektet var med och levererade råvaror till föreningen Nordens 100 år 
jubileum, som firades i Strömstad med H.M Konungens närvaro.  
 
Havneliv 
Marint Grenseforum Skagerrak deltog sammen med flere marine bedrifter på Havneliv 2019. Dette er 
en messe- og et markedsføringstiltak hvor målet er å presentere regionale aktører som er knyttet opp 
mot hav- og kystliv. Messen skal markere starten på en viktig sesong for mange aktører, og skal 
markedsføres under slagordet: «Sommeren starter med Havneliv». 
 
Gränsregional marin företagsmässa5 6 
Det är tredje gången som det bjuds in till Marin företagsmässa på Tjärnö marina laboratorium, vid 
Göteborgs universitet och årets mässa samlade ett 80-tal personer - företagare, forskare, politiker och 
andra intresserade. Årets teman var bioteknik och kunskaps-/naturturism och dagen innehöll många 
intressanta presentationer av företagare, forskare, samarbetsorganisationer, projekt och UF-
företagare från båda länderna. Mässan genomfördes i samarbete med Strömstad kommun och Tanum 
kommun. Den planerade mässan för 2020 kommer genomföras på norsk sida, där Hvaler kommune 
står som värd.  
 
Gränsregional forskarkonferens7  
En gränsregional forskarkonferens arrangerades med syftet att skapa och etablera varaktiga 
arbetsformer som lever vidare och drivs utan att var projektfinansierade.  
 
Tanken är att ha återkommande samlingar, där värdskapet roterar mellan olika institut. Förhoppningen 
är att denna process som vi arbetar för ska locka till deltagande, och inte bara inom naturvetenskapen 
men även transdisciplinärt. 
 
 
 

 
4 https://svinesundskommitten.com/nyheter/kungligt-firande-av-foreningen-norden-100-ar-stromstad/ 
5 https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/tredje-upplagan-av-v%C3%A4lbes%C3%B6kt-marin-
f%C3%B6retagsm%C3%A4ssa 
6 https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/gr%C3%A4nsregional-marin-f%C3%B6retagsm%C3%A4ssa-
2019 
7 https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/lyckad-gr%C3%A4nsregional-forskarkonferens 

https://svinesundskommitten.com/nyheter/kungligt-firande-av-foreningen-norden-100-ar-stromstad/
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/tredje-upplagan-av-v%C3%A4lbes%C3%B6kt-marin-f%C3%B6retagsm%C3%A4ssa
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/tredje-upplagan-av-v%C3%A4lbes%C3%B6kt-marin-f%C3%B6retagsm%C3%A4ssa
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/gr%C3%A4nsregional-marin-f%C3%B6retagsm%C3%A4ssa-2019
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/gr%C3%A4nsregional-marin-f%C3%B6retagsm%C3%A4ssa-2019
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/lyckad-gr%C3%A4nsregional-forskarkonferens
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Konferensen genomfördes 2019 på Tjärnö Marina laboratorium vid Göteborgs universitet och den 
planerade forskarkonferensen för 2020 kommer arrangeras på Flødeviken, genom 
Havsforskningsinstitutet.  
 
Gränsregionalt planforum8  
För andra året arrangerades ett gränsregionalt planforum i Strömstad november 2019.  
 
Kunskapsunderlag, ett ämne som skapade engagemang och diskussion under dagen. Deltagare som 
väldigt sällan sitter kring samma bord kunde diskutera möjligheter och utmaningar vi står inför, och 
dela med sig av kunskaper över nationsgränsen. Deltagarnas utvärderingar av dagen visar att vi med 
gränsregionalt planforum skapar en småskalig men unik svensk-norsk mötesplats. Sammanfattningsvis 
ger denna form av mötesplats en inblick i vad olika organisationer och myndigheter arbetar med och 
skapar större möjligheter till samhandling. 
 
 

5.2.2 Grön Tillväxt – Trä Rethinking Wood 
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. Facebooksidan rethinking wood har startats 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 20019 har många aktiviteter genomförts. Kommuner har fått erbjudande om olika insatser. 
Studiebesök har genomförts i Halden, Fredrikstad, Björkelangen, Bengtsfors, Värö och Göteborg. 
Seminarier har anordnats i Trollhättan, Sarpsborg, Vänersborg och Halden. Vi har deltagit i av andra 
anordnade evenemang i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Arendal.  
Inom etablering och innovation har ett investordokument färdigställts. Position Väst har deltagit och 
presenterat vår gränsregion på Hannover Messe samt på arkitektmässa i Wien. 
Ca 300 personer har deltagit en eller flera gånger i våra aktiviteter under året. 
 
Exempel på genomförda aktiviteter 
Minimässa träbyggande, Trollhättan 11 april 
Ca 120 personer fick ta del av olika föredrag och budskapet var entydigt ”Vi måste bygga mer i trä”.  

 
8 https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/vi-sammanfattar-gr%C3%A4nsregionalt-planforum 

https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak/vi-sammanfattar-gr%C3%A4nsregionalt-planforum
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Nio producenter av prefabricerade byggsystem presenterade sig från scenen och mötte besökarna i 
sina montrar. Det blev många samtal och visitkortsbyten. 
 
Bygging med tre som klimatiltak, Sarpsborg 8. mai 
Fornybart tre til bærende elementer i bygninger kan erstatte tradisjonelle materialer med større 
klimagassutslipp. Nærmere 50 deltakere, både fra kommuner og privat næringsliv, fikk blant annet en 
innføring i hvilke faktorer som påvirker klimagassutslippene i et byggeprosjekt. 
  
Studieresa till massivträbyggnader i Østfold, 15 maj 
Utifrån en kommuns önskemål besökte vi olika massivträbyggnader såsom lagerlokal, idrottshall, skola 
samt bo- och aktivitetssenter. Besökarna tyckte att det var intressant att se och uppleva känslan i 
husen samt få ta del av tekniska lösningar, funktioner och processer. 
 
Wood First, Vänersborgs kommun 11 sept och 5 nov 
Vänersborgs kommun är nationell pilotkommun för Trästad Sveriges workshopstöd för att ta fram en 
strategi för träbyggande. Politiker och tjänstemän deltar.  
 
Träbyggare möts i Vänersborg 6 nov 
Minimässan i våras följdes upp med ett möte mellan sju leverantörer av olika byggsystem och 
byggföretag, arkitekter, konsulter m fl. Dagens innehåll var intressanta föredrag om trä som råvara är 
framtiden, byggföretagens erfarenhet och framgångsrika exempel när man bygger i trä, kommande 
kommunala byggprojekt samt mingel och mässa. 
 
Affärer i Norge i Ed 12 nov 
Seminariet riktade sig till byggbranschen, skog- och träindustrier. Experter utvecklad case, delade med 
sig av sin kunskap och visade exempel vad du ska tänka på när du skickar byggmaterial, 
arbetsmaskiner, arbetsverktyg eller personal till Norge. Det presenterades också vilka lösningar som 
finns för effektiv gränspassage av trävirke samt hur du förbereder dig inför Brexit. 

 

Moderne Bygging med tre, Halden 4 des 

Bioeconomy Region och Grön Tillväxt Trä/Rethinking Wood arrangerade i samarbete med Smart 
Innovation Norway ett kompetensforum för byggbranschen. Syftet med dagen var att öka kunskapen 
om modern byggnation i trä. 
 
 

5.2.3 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 
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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.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av några av resultaten/aktiviteterna inom projektet. 

• Nätverk 
En viktig aktivitet inom projektet är att stärka nätverken mellan både de deltagande 
turistorganisationer men också mellan företagen i gränsregionen. Nätverksbyggande är därför 
en viktig aktivitet inom alla aktiviteter som genomförs. 

• Gränsregionalt informationsmaterial910 
o En gemensam gränsregional turistkarta togs fram inom projektet under 2018 och under 

2019 vidareutvecklades kartan och innehåller nu mer information och fler detaljer. 
Syftet var att ta fram en översiktlig turistkarta över gränsregionen för att 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. Turistkartan finns i tryck och 
digitalt.  

o Inom projektet Gränsen som attraktion har vi utvecklat konceptet Turer i grenseland. 
Här finns många förslag på upplevelser i gränsregionen Bohuslän, Dalsland och 
Østfold. Tre av turerna är praktiska turförslag som riktar sig till olika målgrupper såsom 
aktiva familjer eller kulturintresserade vuxna som får förslag på ett upplägg som 
sträcker sig över flera dagar. De övriga två gränsregionala broschyrerna har tema lokal 
mat respektive paddling och visar var gränsregionen har att erbjuda inom dessa 
områden. 

o Allt informationsmaterial från projektet finns i digitala och tryckta versioner och kan 
återfinnas på turistorganisationernas webbsidor och hos turistbyråerna i gränsregionen 
samt på Svinesundskommitténs hemsida.   

• Guidekurs och guidepool11 12 
En av de större aktiviteterna inom projektet 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. Kursen har både genomförts 2017 – 2018 och 2018 – 
2019.Totalt 24 guider har gått kursen och dessa guider är de första guider som auktoriserats  
 

 
9 https://issuu.com/svinesundskommitten/docs/kart 
10 https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-som-attraktion/ 
11 www.gransguiderna.com 
12 www.grenseguidene.com 

https://issuu.com/svinesundskommitten/docs/kart
https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-som-attraktion/
http://www.gransguiderna.com/
http://www.grenseguidene.com/
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av både Sveriges guideförbund (SveGuide) och Norges Guideförbund. Projektet har startat en 
guidepool där alla auktoriserade guider finns.  

• Studieresor inom gränsregionen 
Projektet anordnar under projekttiden tre olika studieturer – till de tre delområden som ingår i 
projektet: norra Bohuslän, Dalsland och Östfold. Studieresorna riktar sig mot turistföretag och 
mot turistorganisationer och syftar till att både lära känna varandra – över delområdenas 
gränser – och lära känna regionen. I förlängningen kan detta leda till nya samarbeten och nya 
produkter. I april 2018 genomfördes en studieresa till Dalsland, i oktober 2018 gick studieresa 
till Östfold och studieresan till norra Bohuslän genomfördes i maj 2019. 

• Kurser inom sociala medier och fotografering med mobilkamera 
Projektet arbetar med att stärka besöksnäringsföretagen i gränsregionen genom att erbjuda 
dem olika kompetenshöjande insatser. Under 2019 har projektet erbjudit kurser i sociala 
medier samt kurs i fotografering med mobilkamera. Dessa kurser syftade till att ge 
turistföretagen fler och bättre verktyg till att nyttja möjligheterna som sociala medier.  

 

5.2.4 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 anställbarhet13 är inom mat och 
gastronomi och implementera en struktur för anställbarhet. Målgruppen för projektet är studenter 
som är potentiella entreprenörer eller kommer att arbeta inom industrin.  

 
Svinesundskommittén som projektpartner deltar på workshops, seminarier och är aktiva i arbetet och 
utvecklingen av projektet. Under 2019 var Svinesundskommittén medarrangör för ett seminarium om 
utveckling av mat i de marina nationalparkerna som genomfördes på Koster samt en workshop om 
matturism som genomfördes på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  

 
5.2.5 Gränsmöjligheter - en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen 
Tidsperiod: 1 sep 2016 – 31 aug 2019 (förlängdes till 20191030) 
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 

 
13 employability: the skills and abilities that allow graduates more likely to be employed 
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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. 

 
Här följer en summering av resultat från vårt regionala gränshinderarbete för 2019 

1. Nationellt/nordiskt drivit lösningsprocesser kring gränshinder   

• Deltagit och rapporterat status på befintliga gränshinder samt lyft nya hinder, Nordiska 
ministerrådet gränshindergrupp genom förmötena till Gränshinderrådet som arrangeras av 
UD. 

• Deltagit och rapporterat status på befintliga gränshinder samt lyft nya hinder, Grenserådet i 
Morokulien och Voksenåsen Oslo. 

• Svinesundskommittén har genomfört aktiviteter och dokumenterat de olika processteg 
regionalt, nationellt och nordiskt.  

2. Driva regionala gränshinder 

Gränshindret ”Köer vid tullstationer”14 är ett hinder som påverkar näringslivets rörlighet i både 
Sverige och Norge (publicerad i den nordiska gränshinderdatabasen 2015). Hindret har diskuterats 
i media både regionalt, nationellt och internationellt, och samtidigt har en lösningsprocess 
påbörjats.  

Gränshindret ”Ambulanser över gränsen”15 handlar om två typer av gränshinder, kompetens- och 
bemanning (medikolegalt) och trafikföreskrifter. Gränshindren är inrapporterat av Västra 
Götalandsregionen.  

3. Modell för framgångsrikt gränshinderarbete på regional nivå  

Under året har Svinesundskommittén lett arbetet att ta fram en modell för ett framgångsrikt 
arbete med gränshinderprocessen. Se modellen nedan. 

 

 

 

 

 
14 https://svinesundskommitten.com/granshinder/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/broschyr-ker-vid-tullstation.pdf 
15 https://svinesundskommitten.com/granshinder/ambulans-over-gransen/ 

https://svinesundskommitten.com/granshinder/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/broschyr-ker-vid-tullstation.pdf
https://svinesundskommitten.com/granshinder/ambulans-over-gransen/
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4. Studiebesök på Tullverket och Tolletaten 

Tullverket arrangerade ett studiebesök i juni och Svinesundskommittén hade med Sveriges 
åkeriföretag och en riksdagsledamot från Trafikutskottet. Vi besökte också Tolletaten och fick 
kunskap om vad det innebär att passera EU:s yttre gräns och de tullformaliteter som behövs. 
Sverige och Norge har sedan 1959 ett viktigt gränstullsamarbete.  

 
5. Aktiviteter  

Under året har en rad aktiviteter genomförts där målgruppen varit svenska företagare som skickar 
varor, personal eller funderar på etablering i grannlandet. 

 

• Seminarium: Affärer i Norge: Vad gäller för svenska företag i Norge och vilka stöd finns?1617  
Den 12 mars samlade Svinesundskommittén, tillsammans med Regionalt Exportcenter Västra 
Götaland och Norges generalkonsulat i Göteborg några av de främsta experterna inom handel 
med Norge. Närmare 90 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. Norge tillsammans med Tyskland var Sveriges största exportmarknader 
2018.  
 

• Seminarium: Affärer i Norge? Vad gäller för svenska företag i Norge?  BREXIT – Vad behöver du 
tänka på?1819 
Närmare 40 företag och verksamheter kom till seminariet Affärer i Norge-rethinking wood i Ed 
den 12 november. Seminariet riktade sig till byggbranschen, skog- och träindustrier. Våra 
experter utvecklade case, delade med sig av sin kunskap och visade exempel vad du ska tänka 
på när du skickar byggmaterial, arbetsmaskiner, arbetsverktyg eller personal till Norge. Det 
presenterades också en nyhet, vilka lösningar som finns för effektiv gränspassage av trävirke. 
Eftermiddagen avrundades med information hur du som företagare förbereder dig inför Brexit. 
Eventet arrangerades av Svinesundskommittén, genom Interregprojektet Grön tillväxt trä-
rethinking wood. Inför detta event har ett utvecklingsarbete skett i nära samarbete med 
regionala företag.   

 

 
16 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCak9sAd4u6KvDvC1Oo6oxg8.html 
17 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCfmLqa3drtxLKNxYt1jhTlk.html 
18 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCbPJAYrRM-~yEhsl1ceJkqM.html 
19 http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCQcdEpoNak25rAeUD4JsPjk.html 
https://info.ostfoldfk.no/kgh-global-consulting-brexit-vad-ska-du-t%C3%A4nka-p%C3%A5 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCak9sAd4u6KvDvC1Oo6oxg8.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCfmLqa3drtxLKNxYt1jhTlk.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCbPJAYrRM-~yEhsl1ceJkqM.html
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCQcdEpoNak25rAeUD4JsPjk.html
https://info.ostfoldfk.no/kgh-global-consulting-brexit-vad-ska-du-t%C3%A4nka-p%C3%A5
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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 FRAMFOR20 som arbetar med att öka konkurrenskraften 
hos små och mellanstora företag i gränsregionen.  

 
 

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 2019 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 
Nordregio21 ingå i Nordiska ministerrådets temagrupper. Svinesundskommittén är en av två 
gränskommittéer i temagruppen Innovativa 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 
verksamhetsberättelse22.  

• 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.  

 
20 https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/FRAMFOR-Framgangsrika-foretag-i-
gransregionen/ 
21 www.nordregio.se 
22 Statusrapportering till Nordiska Ministerrådet: https://svinesundskommitten.com/wp-
content/uploads/2019/03/rsrapport-svinesundskommitten-2018.pdf 

 

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/
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:  
Vid årsmötet 2019 beslutade årsmötet om att inrätta en ny mötesordning, vilket innebar att styrelsen 
för verksamhetsåret 2019 består av 9 ledamöter och 9 ersättare/vara. 
Arbetsutskottet består av 4 ledamöter + 2 ersättare/vara 
 
Styrelse 
Styrelsen 2019-12-31 
Ledamot  Ersättare/vara 
Linda Engsmyr Svein Larsen  Sarpsborg  
Cecilie Agnalt  Tor Prøitz  Østfolds Fylkeskommune  
Bijan Zainali  Ulf Eriksson  Västra Götalandsregionen 
Kent Hansson Lars Tysklind  Strömstad  
Liselott Fröjd  Roger Wallentin  Tanum  
Thor Edquist  Inger Midttun Halden  
Per Jonsson  Per-Erik Norlin Bengtsfors /Dals Ed 
Michael Karlsson Anne Sörqvist Åmål 
Jon-Ivar Nygård Bjørn Laabak  Fredrikstad 
 

Arbetsutskottet 

Linda Engsmyr Sarpsborg 
Cecilie Agnalt  Østfolds fylkeskommune   
Bijan Zainali  Västra Götalandsregionen 
Kent Hansson Strömstad kommun               
Ersättare /vara 
Thor Edquist   Halden   
Per Jonsson  Bengtsfors  
 
 
Ordförande och vice ordförande 
Ordförande i styrelsen och arbetsutskottet är Linda M Engsmyr, Sarpsborgs 
kommune. Vice ordförande i styrelsen och arbetsutskottet är Kent 

Hansson, Strömstads kommun. 

Linda M Engsmyr, 
Svinesundskommitténs ordförande 

Kent Hansson,  
Svinesundskommitténs vice ordförande 
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Årsmöte 
Svinesundskommittén hade årsmöte 5 april på Dalslands center i Melleruds kommun.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har sammanträtt under verksamhetsåret den 7 - 8 november, 
med protokollfört möte den 8 november. Planerat möte den 28 februari 
blev inställt på grund av krock med annat möte där alla norska 
kommunerna deltog. 
 
Arbetsutskottet  
Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda möten under 
verksamhetsåret: 1 februari, 28 maj, 6 september och 15 november. 
 
Sekretariat 
Personal - tjänsteköp från Strömstad kommun 
Adm. och ekonom stöd    Cathrin Birath  75 % av heltid 

 
Anställda i Svinesundskommittén  
Projektledare – Marint Gränsforum Skagerrak Cajsa Malin Sandblom Föräldraledig  

(t.o.m 2019-09-01) 
Projektledare – Marint Gränsforum Skagerrak Ingela Skärström 75% av heltid  

(2019-01-01 – 2019-09.01) 

Projektledare/näringsliv Marint Gränsforum Skagerrak Ingela Skärström 50% av heltid 
Projektledare fysisk plan Marint Gränsforum Skagerrak Julia Sandberg 25% av heltid 
Utredare     Julia Sandberg 65% av heltid 

Projektledare Gränsen som attraktion  Louise Robertsson 90% av heltid 
Projektledare FOODbiz   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  
Kursledare guidekurs    Stefan von Bothmer 20% av heltid  

(t.o.m 2019-04-30) 
Kommunikatör   Marlene Mathisen 100% av heltid 

(permission fr.o.m 2019-08-01) 

VD/Daglig Leder    Elsie Hellström  100% av heltid 
 
 

  

Elsie Hellström, 
VD/ Daglig leder Svinesundskommittén  
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8. Ekonomisk redovisning 2019 
Den ekonomiska redogörelsen omfattar perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.  
 
För en mer utförlig redovisning hänvisas till bilagda ekonomiska redogörelse. 
 
 
30 mars 2020 
Svinesundskommittén 
 
 
Underskrifter 
 
 
 
 
Linda M Engsmyr  Kent Hansson    
Ordförer   Vice ordförande 
 
 
 
 
Per Jonsson   Jon-Ivar Nygård  Cecilie Agnalt 
  
 
 
 
 
Liselotte Fröjd  Bijan Zainali   Thor Edquist  
 
 
 
 
Michael Karlsson    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Elsie Hellström 
VD/Daglig Leder 
 
 
 
 
 
  


