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Svinesundskommittén är en av tolv gränskommittéer i Norden. Vi är en ideell förening och våra 
medlemmar är Västra Götalandsregionen och Viken fylkeskommune samt kommunerna 
Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Mellerud, Rakkestad, Råde, 
Sarpsborg, Strömstad Tanum, Trollhättan samt Åmål. 

Vårt uppdrag enligt avtal med Nordiska Ministerrådet är   

• Vara den institutionella infrastrukturen för det regionala gränsöverskridande samarbetet 
• Identifiera gränshinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt 

sammanhängande region och förmedla dessa till rätt adressat 
• Arbeta med att bryta ned identifierade gränshinder 
• Stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv 

 

Vårt uppdrag är dessutom  att  medverka i arbetet för att nå den nordiska visionen; 

 

 

 

 

I dessa dagar, som ett resultat av att minska smittspridningen av coronaviruset, har vi som bor, 
lever och verkar i gränsregionen upplevt att många gränsöverskridande/nordiska mål och syften 
fått stå tillbaka då riksgränsen har blivit en verklig gräns mellan Svinesundskommitténs 
medlemsländer. I vår vanligtvis väl integrerade gränsregion (affärer, företagssamverkan, handel, 
arbetsmarknad, kultur, turism, ) med  starka traditioner att ”leva som det inte finns en riksgräns” 
råder ett annat läge. Det är förmodligen svårt att förstå den negativa upplevelsen om man inte är 
gränsbo. För boende i gränsregionen och för det gränsöverskridande samarbetet, är det av 
mycket stor betydelse att gränsen öppnas och att ”normalläge” återupptas. Det avser både 
näringsliv och privatliv.   
Sedan andra världskriget har gränsregionen varit en plats där man kan leva, arbeta och tillbringa 
sin fritid utan några större hinder. Företagare inom olika branscher ser gränsregionen som en 
gemensam marknad och ur gränsbornas perspektiv har riksgränsen i stort sett inte betytt något 
mer än vad en kommungräns gör.  I dagens läge lever vi alla i en förändrad värld och mycket har 
förändrats till följd av Corona krisen, men i gränsregionen blir effekterna än mer tydliga.  
 



Svinesundskommittén arbetar för att stödja utveckling, innovation och tillväxt. Ett av våra 
fokusområden är besöksnäring som är en mycket viktig näring på båda sidor om riksgränsen. På 
grund av den stängda gränsen har besöksnäringsföretag rapporterat om en minskad omsättning 
på upp till 98 % i jämförelse med föregående år. Besöksnäringen är en mycket viktig 
gränsöverskridande näring i Norden, som nu har fått helt förändrade förutsättningar. Andra  
fokusområden är ”Blå tillväxt ” med fokus på ett ”hållbart och produktivt  Skagerrak”, samt 
”Grön Tillväxt-trä” med fokus på att öka byggande av offentliga byggnader i trä. Vi har ett 
givande utvecklingsarbete med goda resultat mellan företag, kommuner/region/Fylke på svensk 
och norsk sida om riksgränsen. Mycket går att lösa digitalt men, för att komma  vidare i de 
gränsöverskridande satsningarna krävs det mänskliga möten i gränsregionen. 

De åtgärder som vidtagits i våra länder för att minska smittspridningen är avgörande för 
framtiden. Alla har drabbats av en begränsad rörlighet till följd av pandemin men i gränsregionen 
blir det dubbel effekt. Hur kommer det att beröra oss post-Corona? 
Det fortsatta samarbetet bör därför beakta vikten av gränsens betydelse för invånare och 
näringslivet 

Svinesundskommitténs roll inom det nordiska samarbetet, är bland annat att identifiera 
gränshinder och starta lösningsprocesser. Norden har sedan tidigare ett flertal gränshinder som 
försvårar mobilitet och ”att göra affärer över gränsen”. Det framtida samarbetet behöver därför 
fokusera på hur ovanstående gränshinder kan elimineras. 

Svinesundskommitténs Arbetsutskott vill, belysa vikten och behovet av en ”säker” fri rörlighet 
över riksgränsen, för att bevara och utveckla de nordiska styrkorna och det regionala 
gränsöverskridande samarbetet.  
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