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Justerare: 

 
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:  

 Kent Hansson                                Cecilie Agnalt 

 

Ordförande:  

 Linda Marie Engsmyr 
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Justerare: 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordfører öppnar mötet 

 

§ 2 Val av justerare 

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

 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

§ 4 Inledning av ordfører 

Ordfører Linda Engsmyr inleder dagens möte med, att kommmentera den riksdagsdebatt 

som arbetsutskottet inledningsvis (kl.13.00-13.45)har lyssnat till angående läget i 

gränsregionerna,  

 

§ 5 Remiss svar EU-program Interreg Sverige-Norge 2021-2027 

Elsie Hellström presenterar förslag till remissvar på EU- program Sverige-Norge 2021–

2027 

Förslaget diskuterades, arbetsutskottet föreslår några mindre ändringar i texten innan 

beslut fattas. 

Remissen skall vara Region Värmland tillhanda senast den 17 mars, därför kommer 

paragrafen att anses omedelbart justerad 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att efter att de föreslagna ändringarna införts i remissvaret , sänds det reviderade 

förslaget ut till ledamöterna per e-post för godkännande – se bilaga 

att därefter anses paragrafen omedelbart justerad  

 

§ 6 Svar på skrivelse från Sveriges Norden minister Anna Hallberg 

Elsie Hellström informerar om att Svinesundskommittén har fått svar på sin skrivelse till 

Sveriges Norden minister Anna Hallberg – se bilaga 

 

Svinesundskommittens AU   

tackar för informationen.  

Ordfører Linda Engsmyr uttrycker stolthet över, att Svinesundskommittén har engagerat 

sig, tillsammans med flera andra aktörer i arbetet att påskynda lösningar i gränsregionen 

för bland annat arbetspendlare . 

 

§ 7 Analys av Västra Götalandsregionens (VGR) stöd till Svinesundskommittén- 

en väg mot en sammanhållen territoriell strategi 

Bijan Zainali och Elsie Hellström informerar om den rapport som VGR har beställt från 

WSP 
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Justerare: 

Uppdraget till WSP från VGR var att värdera Svinesundskommitténs arbete och resultat 

utifrån de intressen och bevekelsegrunder som styr Västra Götalandsregionens (och då i 

första hand regionutvecklingsnämndens) finansiering av denna i form av medlemsavgift 

och projektfinansiering.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

att bjuda in utredarna till Svinesundskommitténs årsmöte, för att spegla rapporten mot 

Svinnesundskommitténs verksamhet och mot Viken Fylkeskommunes regionala strategi. 

Utredarna skall även reflektera över hur Svinesundskommittén kan nyttja resultaten i sin 

kommande verksamhetsplanering.  

 

  

§ 9 

 

 

Förslag –en felles rapport till svenske och norske myndigheter om hvorledes 

pandemin har påvirket grensekommunene med et felles bo og 

arbeidsområde på begge sider om grensen 

Anne-Kari Holm föreslår, att när restriktionerna för att förhindra smittspridning minskat 

och nationsgränsen mellan Viken Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen har 

öppnat, bör en analys genomföras som belyser hur pandemin har påverkat 

gränskommunerna. 

 
 

 

 

 Beslut 

Svinesundskommitténs Au beslutar 

att ställa sig positiv till Anne-Kari Holms förslag 

att arbetsutskottet återupptar diskussionen kring vad analysen bör innehålla under 

hösten 2021 

att eventuella kostnader för analysen skall täckas ur basbudgeten 

 

  

§10 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gemensam skrivelse till Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet 

Tjänstemännen i Gränskommittéerna i Norden har gemensamt reagerat över att 

anslaget från Nordiska Ministerrådet stadigt har minskat under de senaste 10 åren.  

Inför kontraktsperioden 2021–2024, har kraven för hur de medel som ÄK-r 

(Ämbetsmannakommittén för regional utveckling) beviljar till respektive gränskommitté 

ökat jämfört med tidigare år men anslagsnivån ökar inte. Gränskommittéerna skall på 

ett tydligt sätt medverka till att genomföra målen i det nordiska samarbetsprogrammet 

2021–2024. 

Elsie Hellström presenterar den skrivelse som en grupp av tjänstemän har formulerat, 

och som nu presenteras för alla de nordiska gränskommittéernas styrelser. 

Förslaget är att skrivelsen skall undertecknas av alla ordförande och vice ordförande 

eller den respektive gränskommitté utser att underteckna skrivelsen – se bilaga 
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Justerare: 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att ställa sig positiv till skrivelsen och 

att ge sitt stöd till att skrivelsen adresseras till Nordiska Ministerrådet och Nordiska 

Rådet 

att utse ordförande och vice ordförande att underteckna skrivelsen 

 

 

Aktuellt läge avseende firande av Gamla Svinesundsbron 75 år den 15 juni 

2021 

Elsie Hellström informerar om att den 25 mars kommer representanter för Länsstyrelsen 

i Västra Götaland, Statsforvaltaren i Oslo og Viken mötas tillsammans med bl.a 

Svinesundskommittén. Det primära syftet med mötet är, att avgöra om arbetet skall gå 

vidare enligt planerna med ett publikt firande av Gamla Svinesundsbron 75 år. 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar   

att poängtera att det är viktigt med någon markering av Gamla Svinesundsbrons 

öppnande för 75 år sedan den 15 juni. Man säger samtidigt att det är svårt med rådande 

läge när det gäller pandemim, att kunna genomföra ett publikt firande med kunglig 

medverkan. Arbetsutskottet avvaktar uttalande från mötet den 25 mars. 

 

 

§ 12        Nästa AU–möte 

Arbetsutskottet har via e-post diskuterat dag och tid för nästa AU - möte 

 Beslut 

Svinesundskommittns AU beslutar   

att förlägga nästa AU-möte till torsdagen den 29 mars 2021 kl. 08.00-10.30 

 

§ 13         Övriga frågor 

      13 a) Möte med finansiärerna för projekt ”riva gränshinder” 

      Elsie Hellström informerar om, att den 23 mars kommer Svinesundskommittén möta 

      representanter för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Viken Fylkeskommune och Västra 

      Götalandsregionen för att diskutera bifogade rapport. Man kommer även att    

      diskutera hur Svinenesundskommittén tillsammans  med de regionala aktörerna långsiktigt 

      kan verka för att  gränsregion i framtiden kan möta kommande kriser på ett mer resilient 

      sätt. 
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