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Sammanträdesprotokoll AU
§1
§2

§3

§4

Sammanträdet öppnas
Ordförer öppnar mötet
Val av justerare
Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Cecilie Agnalt och Kent
Hansson
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
Inledning ordförer
Ordförer Linda Engsmyr inleder mötet och beklagar att AU fortsatt endast kan
träffas digitalt på grund av stängd gräns och en fortsatt allmän smittspridning av
covid-19 i våra länder.
Linda framhåller vikten av att Svinesundskommittén trots det rådande läget, har
en plan för höstens verksamhet och gemensamma möten. Det är av stor
betydelse för det fortsatta gränsregionala samarbetet att vi behåller det goda
samtalet och en respektfull ton mot varanadra.
Linda betonar att Svinesundskommitténs roll idag är mer betydelsefull än
någonsin. Det är viktigt att fortsätta det positiva gränsregionala samarbete som vi
har i vår gränsregion, det kräver att tänka nytt och finna kreativa lösningar, men
det ska vi klara av.
Svinesundskommitténs AU instämmer i ordförers inledande ord

§5

Presentation av nuläge och ”tankar” inför höstens verksamhet.
Elsie Hellström presenterar en anpassad plan för höstens verksamhet utifrån
rådande läge, stängd gräns och generella restriktioner avseende fysiska möten .
De projekt som Svinesundskommittén är ägare till och /eller är partner i löper på
enligt plan utifrån de möjligheter som ges . Givetvis kommer man inte att nå alla
mål och kunna genomföra alla aktiviteter, men ambitionen är att driva projekten
vidare enligt plan.
Det är viktigt att kunna visa på vilka effekter pandemin och de åtgärder som
satts in för att hindra smittspridning har påverkat det gränsöverskridande
samarbetet.
Personalen har utvecklat sina kunskaper i att genomföra digitala möten. De
arbetar med digitala möten mellan norsk och svensk personal , mellan norska
och svenska företag samt med norska och svenska myndigheter
En kontakt bör tas med Interreg sekretariatet under hösten, för att få en bild av
hur de kommer att behandla rekvisitioner, slutrapporter etc.
Speciellt om förutsättningarna för regionerna kommer att vara olika – öppen
gräns eller stängd gräns.
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Under verksamhetsåret 2019 och början av 2020 diskuterades vid ett flertal
tillfällen förutsättningarna att utveckla ett strategiskt gränsöverskridande
samarbete mellan Viken Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen.
Även dessa planer har självklart stannat upp, i väntan på öppen gräns och
begränsade förutsättningar för fysiska möten.
Elsie Hellström anser, att man inte kan fortsätta ”vänta”, utan man får anpassa sig
till det möjligheter som ges för att mötas d.v.s. digitalt.
Den 11 september är Elsie Hellström inbjuden till Västra
Götalandsregionen/Regionala Utvecklingsnämnden för att presentera
Svinesundskommittén , dess uppdrag och verksamhet. Vid det tillfället kommer
det även vara lämpligt att lyfta en dialog kring behovet av en
gränsregional/gränsöverskridande strategi. Förutsättningarna för gränsregionen
VGR/ Viken skiljer sig från Greater Copenhagen, men det finns stora
erfarenheter i Öresundsregionen som vi kan ta del av, in i ett gränsregionalt
strategiskt arbete i vår gränsregion.
Elsie Hellström föreslår att Au under hösten bjuder in till ett medlemsmöte. Det
finns ett styrelsemöte inlagt i mötesschemat men Elsie Hellström anser att det nu
är viktigt att alla medlemmar får möjlighet att deltaga. Programinnehåll kan
diskuteras senare, men det bör innehålla en presentation av Svinesundskommitten
nuvarande verksamhet under de omständigheter som råder. Det är även av stor
betydelse att förebygga misstroende, istället bör man verka för att stärka
förtroende och tillit mellan kommunerna i Svinesundskommittén och de två
regionerna.
Beslut
Svinesundskommittens AU beslutar
att tacka för presentationen och
att lyfta eventuella beslut till §6

§6

Diskussion kring strategi för Svinesundskommitténs
gränsöverskridande/gränsregionala samarbete hösten 2020
Ledamöterna i Au är eniga om, att det är oerhört viktigt att nu driva vidare de
projekt som pågår ,och att arbeta för att nå de mål och resultat som är möjliga
genom t.ex utvecklade digitala möten.
Det är viktigt att behålla det goda samarbetet inom gränsöverskridande regional
utveckling.
Det är oerhört viktigt, att Svinesundskommittén genom sin verksamhet verkar för
att tillit och förtroende mellan gränsbor kvarstår. Det är även viktigt att man
motverkar misstroende, spridande av förtal samt ryktesspridning som skapar
rädsla mellan våra folk.
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Svinesundskommittén skall stå för en positiv kommunikation, och lyfta fram
behovet av samarbete inom kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och
offentlig verksamhet etc.
När gränsen öppnar igen, skall vi vara väl förberedda och resilienta
Au poängterade vikten av att återuppta diskussionen om behovet av en
gränsregional strategi mellan Viken Fylkeskommune och Västra
Götalandsregionen
Efter en engagerad och allvarlig diskussion enades Svinesundskommitténs Au om
att det är viktigt ,att till media förmedla positiva budskap. Visa på att det trots allt
finns politiker och verksamheter som fortsatt har ett gott samarbete och som
värnar den nordiska tilliten och förtroendet. Detta är generellt viktigt men
speciellt viktigt i gränsregioner.
Flera uttryckte, att nu har vi förstått hur betydelsefullt det är med fri rörlighet,
något som har varit en självklarhet för oss i Norden
Beslut
Svinesundkommitténs AU beslutar
att ge i uppdrag till Elsie Hellström, att formulera ett uttalande , som kan spridas
i svensk och norsk press /media/ sociala medier med Svinesundskommitténs Au
som avsändare. Syftet är att belysa vikten av det gränsöverskridande goda
samtalet. Det är avgörande, om vi skall kunna behålla den tillit och förtroende
som har präglat Norden och vår gränsregion. Uttalandet skall även belysa behovet
av en långsiktig hållbar utveckling av gränsregionen, som bygger på gemensamma
värderingar och behov.
Artikeln bör spridas under augusti månad
att nästa Au möte den 18 september 2020, förläggs till Svinesundsbron eller
Elgåfossen vid Vassbotten. Till mötet på ”gränsen” skall press och media bjudas in.
Syftet med mötet på gränsen, är att Svinesundkommittén vill förmedla hur viktigt
de anser det är, att motverka negativa stämningar i gränsregionen mellan Västra
Götalandsregionen och Viken Fylkeskommune , och kanske framförallt mellan
gränskommunerna och gränsbor.
att ge i uppdrag till Elsie Hellström att arrangera ett digitalt möte mellan
Regionala utvecklingsnämnden i Västra Götaland och Fylkesråd för næring i Vikens
Fylkeskommune. Elsie Hellström får även i uppdrag att lyfta detta förslag i mötet
med Regionala Utvecklingsnämnden den 11 september 2020.
att ge i uppdrag till Svinesundskommitténs personal att arbeta vidare med
pågående projekt och övrig verksamhet, tänka och planera framåt så att det finns
en god beredskap när gränsen åter öppnar. Under tiden nyttja digitala möten och
annan teknik som kan underlätta samarbetet.
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Verka för en fortsatt god samarbetsanda över gränsen med norska och svenska
samarbetspartners/kolleger samt motverka negativ ryktesspridning etc.

§7

Medlemsmöte hösten 2020
Under hösten finns inlagt i Svinesundskommitténs mötesschema , ett
styrelsemöte i oktober 2020.
Elsie Hellström föreslår att arbetsutskottet ändrar det till ett medlemsmöte då
inte alla medlemmar är representerade i styrelsen. Det känns viktigt att nu möta
alla medlemmar, för att lyssna in hur man vill forma Svinesundskommitténs arbete
under Corina-krisen med en stängd gräns. Medlemsmötet bör även ta upp, hur
man ser på Svinesundskommitténs roll och uppdrag från 2021 med
förhoppningsvis en öppen gräns och nya Interregprogram.
Detta möte kan eventuellt samordnas med Nordregios planerade konferens
” Cross-border study- effects of COVID” . Konferensen har behandlats vid
tidigare Au möten.
Beslut
Svinesundkommitténs AU beslutar
att ge i uppdrag till Elsie Hellström, att kalla till ett medlemsmöte under hösten.
Datum för medlemsmötet beslutas vid nästa Au – möte den 18 september

§8

Framtida Interregprogram ÖSK
Ledamöterna i AU har fått del av skrivargruppens förslag till programskrivning för
Interreg Öresund /Skagerrak/Kattegatt 2021-2027 inom Politiskt område 4 och
då speciellt ”Effektivisera arbetsmarknaden och förbättra tillgången till
sysselsättning av god kvalitet över gränsen”
Thomas Andre Hansen Viken Fylkeskommune deltar i mötet, och informerar om
att arbetet med ÖSK- programmet är på god väg. Han har tidigare påpekat att
det viktigt för Svinesundskommittén att aktivt delta i programskrivningen.
När det gäller Interreg Sverige/Norge är det fortfarande ovisst hur omfattande
programmet blir, och vilka områden som kommer att ingå. Beslutat är att Viken
Fylkeskommune inte kommer, att vara ansvarig för programmet i Norge utan det
blir Inlandet Fylkeskommune. Vem som blir ansvarig i Sverige i nästa
programperiod har vi ingen uppgift om . Idag är det Länsstyrelsen i Jämtlands län.
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Beslut
Svinesundskommitténs AU beslutar
att poängtera att det är mycket viktigt att utveckla den gränsöverskridande
arbetsmarknaden
att i det kommande ÖSK programmet bör finnas möjligheter att söka medel för
att öka språkförståelsen mellan de nordiska länderna, och därmed underlätta att
söka arbete inom programområdet
att göra en skrivelse till Nordiska Rådet om, att nordiska språk bör få en starkare
ställning i kommande läroplaner. Detta är speciellt viktigt i gränsregioner.

§9

Övriga frågor
a) Rekrytering av Daglig leder/VD för Svinesundskommittén
Ordförer Linda Engsmyr informerar om att nuvarande Daglig leder/VD Elsie
Hellström planerar att gå i pension 2021 05 01, och att processen för att rekrytera
en ny person till tjänsten bör påbörjas snarast.
Cecilie Agnalt föreslår att Svinesundskommittén Au kontaktar HR avdelningen på
Viken Fylkeskommune för att få vägledning i rekryteringsprocessen
Beslut
Svinesundskommitténs AU beslutar
att ge i uppdrag till Cecilie Agnalt och Thomas André Hansen Viken
Fylkeskommune att kontakta HR -avdelningen på Viken Fylkeskommune för att
efterhöra möjligheten att få stöd i rekryteringsprocessen
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