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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Svinesunds Kommittén intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2021. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Strömstad den

Linda Engsmyr
Ordförande

/

2021
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svinesunds Kommittén, 802477-9863, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Verksamhetsåret 2020 har för Svinesundskommittén liksom för de flesta verksamheter varit ett
annorlunda år på grund av den pågående pandemin.
Verksamhetsåret hann bara att pågå i två hela månader innan gränsen mellan Sverige och Norge
stängdes. All kontakt med norska medlemmar och kolleger har sedan dess genomförts digital. Vi har
inte ställt in utan ställt om vår verksamhet. Det mesta inom vår projektverksamhet och vår
basverksamhet såsom politiska möten har genomförts digital.
Även våra personalmöten har genomförts digitalt, då uppmaningen från Folkhälsorådet, under större
delen av 2020 var att ha hemmakontor.
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 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. Under sommaren genomförde Nordregio en
intervjustudie i gränsregionen mellan Viken och Västra Götaland som har resulterat i ett webinarium
"Strengthening cross-border communities: Lessons from Covid-19
https://nordregio.org/events/strengthening-cross-border-communities-lessons-from-covid-19/
När det gäller att se gränsen som en möjlighet genomsyrar det alla våra fokusområden och projekt.
Under 2020 har gränshinder fått en ny dimension med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Detta
är för de flesta som bor och verkar i gränsregionen, ett helt nytt hinder att förhålla sig till, senast
gränsen var stängd var under andra världskriget.
Svinesundskommittén har under året tillsammans med Västra Götalandsregionen, Viken
Fylkeskommune samt Länsstyrelsen i Västra Götaland som medfinansiärer, fortsatt arbetet för att
utveckla en långsiktig struktur för arbetet med gränshinder. Svinesundskommittén anser, att detta är
en del av basverksamheten och skall inte enbart vara sporadiska projekt. Arbetet stannade upp under
en kort period våren 2020, när vi fortfarande trodde att en stängd gräns skulle bli kortvarig. Under
andra halvan av 2020 har vi arbetat med att följa upp hinder från ett tidigare arbete och påbörjade en
rapport som skall på ett strukturerat sätt visa på de vinster man kan uppnå med att gemensamt arbeta
för att eliminera gränshinder. Men gränshinder har under pandemin fått en ny dimension i Norden. Vi
har nu i ett år levt med gränshinder som Svinesundskommittén med flera, aldrig trodde skulle kunna
uppstå.
Dock kvarstår att även under detta annorlunda år, är ett av våra viktigaste uppdrag att främja hållbar
tillväxt i gränsregionen.
Vi har arbetat vidare med våra pågående projekt såsom;
"Marint Gränsforum Skagerrak"
Att speciellt nämna är
De gränsöverskridande nätverken inom algodling och ostronodling
För tredje året genomfördes gränsregionalt planforum (digital) med deltagande av flera myndigheter
från Norge och Sverige
Skagerrakkonferensen,
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/marint-gransforum/
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak
Projekt "Grön Tillväxt-trä/Rethinking Wood" förlängdes fram till 2020-11-30 på grund av
coronapandemin, I förhoppningen att vi skulle kunna genomföra aktiviteter fysiskt. Några ställdes in
och några genomfördes digital.
Se slutrapport inklusive bilagor
https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/gron-tillvaxt-tra/
https://blogg.ostfoldfk.no/marked-for-tre
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Projekt Gränsen som attraktion pågick till 2021-01-30
Se slutrapport och rapporter
https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-som-attraktion/
https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/dokumentation_grnsregio
nalturismkonferens2019.pdf
https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/populrversion_gsa_slutra
pport.pdf

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har konferenser, möten och motsvarande genomförts digital.
Resultaten går att ta del av på https://svinesundskommitten.com/
Svinesundskommittén har besvarat remisser som berör det nya
Interreg - ÖSK programmet och
Remissvar «Veien till Bærekraftig Viken» - regional planstrategi 2020-2024 samt
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
Svinesundskommittén sände i juni 2020 en skrivelse till Sveriges Norden minister Anna Hallberg och
Norges Norden minister Jan Tore Sanner. Brevet tog upp de negativa effekter som en stängd gräns
föranledde i gränsregionen.
Svinesundskommitténs anställda har deltagit i ett flertal nordiska konferenser på teman som berör
effekter av covid -19 under året.
Svinesundskommitténs arbetsutskott hade i september månad möte på Gamla Svinesundsbron - se
filmhttps://svinesundskommitten.com/nyheter/film-om-svinesundskommitten-gransregionala-politikers-arb
ete-att-behalla-det-goda-samarbetet/
Protokoll från årets politiska möten inom Svinesundskommittén finner man på
https://svinesundskommitten.com/protokoll/

Flerårsöversikt
Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

2020
7 306
834
74

2019
8 423
-196
76

2018
9 474
151
77

Belopp i kr
2017
6 852
968
82
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

1 785 534
5 515 091
4 954
7 305 579

1 784 079
6 634 657
3 844
8 422 580

-1 955 455
-4 510 613
-6 466 068

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

Rörelseresultat

839 511

-178 089

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

14 290
-19 675
-5 385

-18 165
-18 165

Resultat efter finansiella poster

834 126

-196 254

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

834 126

-196 254

834 126

-196 254

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

2

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

419 605
484 530
904 135

45 233
507 439
1 028 538
1 581 210

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 531 426
4 531 426

2 654 609
2 654 609

Summa omsättningstillgångar

5 435 561

4 235 819

SUMMA TILLGÅNGAR

5 435 561

4 235 819

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Non-restricted equity
Eget kapital vid årsts början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

3 209 083
834 126
4 043 209

3 405 337
-196 254
3 209 083

Eget kapital vid årets slut

4 043 209

3 209 083

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

719 822
223 650
125 066
323 814
1 392 352

129 168
141 458
163 798
592 312
1 026 736

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 435 561

4 235 819

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2020-01-012020-12-31
5
5

2019-01-012019-12-31
7
7
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Underskrifter
Strömstad den

/

2021.

Linda Engsmyr
Styrelseordförande

Kent Hansson

Cecilie Agnalt

Bijan Zainali

Liselotte Fröjd

Per Jonsson

Michael Karlsson

Anne-Kari Holm

Jon-Ivar Holm

Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen
Rapport om årsredovisningen
Till företagsledningen i Svinesunds Kommittén Organisationsnummer: 802477-9863
Uppdraget
Jag har biträtt Svinesunds Kommittén med att upprätta årsredovisningen för räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31.
Det är företagsledningen som har ansvaret för innehållet och utformningen av årsredovisningen.
Utförande
Jag har utfört mitt arbete enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär att jag har
beaktat tillämpliga lagar och normer samt genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar av underlag
och rapporter för att årsredovisningen ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i
verksamheten.
Enligt min kännedom innehåller årsredovisningen inte några väsentliga fel eller brister som påverkar
företagets redovisade resultat och ställning.
Strömstad den 17 februari 2021
Emma Axelsson
Axelssons Redovisning
Srf Auktoriserad redovisningskonsult

