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Beslutande Linda Marie Engsmyr Sarpsborg kommune 

 Bijan Zainali Västra Götalandsregionen 

 Cecilie Agnalt Viken Fylkeskommune 

 Kent Hansson Strömstad kommun 

   

Ersättare/vara Anne-Kari Holm 

Per Jonsson 

                                

Halden kommune 

Bengtsfors kommun 

   

   

   

Övriga deltagande Elsie Hellström 

 

Daglig leder 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Sekreterare:  

 Elsie Hellström 

Justerare:  
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§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförer öppnar mötet 

 

§ 2 Val av justerare 

Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Cecilie Agnalt och Kent Hansson 

 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

§ 4 Remissvar «Veien till Bærekraftig Viken» - regional planstrategi 2020-2024 

Svinesundskommitténs AU har  tidigare lämnat synpunkter, in i arbetet med Regional 

planstrategi 2020-2024 för Viken Fylkeskommune Nu har Au möjlighet att lämna 

synpunkter på remissversionen av strategin 

Se bilaga 1 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att efter diskussion och mindre ändringar i det utkast som presenterades på mötet 

lämna in remissvar enligt bilaga 1. 

 

 

§ 5 Remissvar ”Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

Elsie Hellström presenterar utkast till remissvar på Regional utvecklingsstrategi för Västra 

Götaland 2021-2030- se bilaga 2 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att efter diskussion och mindre ändringar i det utkast som presenterades på mötet 

lämna in remissvar enligt bilaga 2 

 

 

§ 6 Information från Nordregio angående  konferens den 12 november   

Elsie Hellström informerar om, att på nästa Au – möte den 16 oktober- kommer 

forskare från Nordregio att deltaga(digitalt) för att informera om den planerade 

konferensen den 12 november på temat ”Gränsens möjligheter och risker”. 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att hälsa Nordregios forskare välkomna till nästa Au den 16 oktober. 
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§ 7 Digital konferens 12 november ”Gränsens möjligheter och risker” 

Elsie Hellström informerar om konferensen ”Gränsens möjligheter och risker”, och 

uppmanar ledamöterna att sprida inbjudan till konferensen som sker digitalt. 

 

Svinesundskommitténs Au tackar för information 

och ser framemot Nordregios information om konferensen på nästa arbetsutskottsmöte. 

 

 

§ 8 Information om Skagerrak konferensen 

Svinesundskommittén är en av arrangörerna till den svensk-norska hybridkonferensen 

Skagerrakkonferensen som sätter fokus på Skagerraks möjligheter, och är en del projektet 

”Marint Gränsforum Skagerrak”. 

Konferensen är högaktuell för aktörer som kan bidra till att realisera näringsutveckling 

baserad på marina resurser, företag som representerar den blå värdekedjan, investerare 

branscher inom sjömat, hav och hållbarhet samt politiker – se vidare 

www.skagerrakkonferansen.no 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att uppmana både företagare och politiker samt tjänstemän att deltaga 

att täcka kostnader för Svinesundskommitténs personal och politikers deltagaravgift i 

projektbudgeten eller ur basbudgeten 

 

  

§ 9 

 

 

Datum för medlemsmöte 

Arbetsutskottet har vid ett tidigare möte, diskuterat att utvidga höstens styrelsemöte. 

Arbetsutskottet anser att på grund av rådande läge kopplat till effekter av pandemin, är 

det viktigt att alla medlemmar får möjlighet att ta del av information och diskussioner 

kring Svinesundskommitténs verksamhet 2020/2021 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att inbjuda ordinarie ledamöter och vara/ersättare som representerar 

Svinesundskommitténs medlemmar till ett medlemsmöte  

den 20 november kl. 13.00-15.00. Mötet genomförs digital 

  
 

 
§10 Möte vid Gamla Svinesundsbron 

 Dagens digitala möte avslutas med paragraf 9 och förflyttas till Gamla Svinesundsbron där 

AU möts för att markera det goda gränsöverskridande samarbetet och det goda 

samtalet.  
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De utmaningar som har uppstått under året gör det än mer tydligt att 

Svinesundskommittén och medlemmarna måste fortsätta att arbeta för att skapa en 

resiliens i gränsområdet. Ledamöterna markerar vikten av samarbeten genom bland annat 

följande uttalanden 

"Nu har vi förstått hur betydelsefullt det är med fri rörlighet, något som tidigare har varit en 

självklarhet för oss i Norden" säger Kent Hansson 

För Svinesundskommittén är det av största vikt att den tilliten och det förtroende som 

finns mellan gränsbor kvarstår och att vi även i fortsättningen kan arbeta tillsammans för 

att stärka olika tillväxtområden i vår gemensamma region.  

"Det är av stor betydelse för det fortsatta gränsregionala samarbetet att vi behåller det goda 

samtalet" säger Linda Engsmyr 

Mötet på Svinesundsbron var kort och skedde på behörigt avstånd från vardera sidan av 

gränsen.  

"Detta är för att visa att vårt arbete fortsätter" säger Linda Engsmyr, 

 "Den vänlighet vi visar inför varandra här nu, det är så vi ska vara mellan Norge och Sverige 

och det är det vi arbetar för" säger ordförer Anne-Kari Holm.   
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