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Övergripande mål
•
•

Å utvikle Svinesundsområdet som en av Nordens mest attraktive/sterkeste grensregioner for
bosetting, næringsutvikling og reiseliv.
Å bidra til at riksgrensen representerer en mulighet for utvikling i regionen (regionsforøkning).

Vad skall vårt arbete utgå ifrån?
•
•
•
•

•
•
•

Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi 2021 - 2030
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
Viken regional planstrategi 2021 – 2030
Veien til et bærekraftig Viken
Arbete pågår med det nya Interreg programmet Sverige-Norge 2021–2027
EU-program 2021–2027 - Interreg Sverige-Norge
Arbete pågår med att ta fram det nya Interreg- programmet för Öresund- Skagerrak – Kattegatt.
Detta program kommer att få större betydelse för Svinesundskommittén under den kommande
perioden 2021–2027
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
Verksamhetsplan 2021–2023 för Fyrbodals kommunalförbund
Verksamhetsplan 2021–2023
Kommunernas visioner och planer – se respektive kommuns hemsida.
Nordiska Ministerrådets (NMR) Regionalpolitiska samarbetsprogram 2021–2024

Metod
• For å få gjennomslagskraft er det viktig at beslutningstakerne sitter i Svinesundskommittén.
Komiteen bør rendyrkes som et ordfører (varaordfører) forum.
• For å få økt oppslutning og engasjement, er det viktig å øke komiteens prestisje.
• Komiteen må kunne vise til konkrete resultater.
• Svinesundskommitténs verksamhet skall ha ett långsiktigt perspektiv och arbeta processinriktat.
• Svinesundskommitténs verksamhet skall utgå från medlemmarnas och NMR’s strategidokument (se
Vad skall vårt arbete utgå ifrån?) och vara en arena för att skapa det gränsregionala mervärdet.

Svinesundskommitténs roll och uppgifter
•
•
•

Den institutionella infrastrukturen för det gränsregionala arbetet (enligt avtalet med NMR)
En gränsöverskridande politisk arena
Gränsöverskridande samarbets- och tillväxtarena
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nätverksbyggare, och plattform för erfarenhetsutbyte
Samla lokala och regionala aktörer samt säkerställa lokal och regional förankring av det
gränsregionala arbetet
Stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv
Utveckling, samordning och projektinitiering
Utreda och analysera arbetsområden/verksamhetsfrågor som initieras av AU och/eller styrelsen
Driva lösningsprocesser avseende gränshinder, medverka till gränsregionala möjligheter istället för
hinder
Driva projekt med fokus på beslutade fokusområden: Blå och Grön Tillväxt, Turism/Reiseliv, samt
Gränshinder
Øke regionens kjennskap og omdømme. Sette regionens tema på de nasjonale sakskart
Ta opp felles grenseregionale spørsmål såsom offentliga samhällstjänster, kollektivtrafik för
gränsöverskridande pendling inom arbete och fritid
Synliggöra på nationell och regional nivå gränsregionernas/gränskommunernas behov av kontinuerligt
uppdaterad gränsregional statistik för relevanta beslutsunderlag och för planering
Medverka till att gränsregional statistik är ett prioriterat område inom NMR
Leda och driva den ideella föreningen Svinesundskommittén (802477–9863)

Mål
1. Svinesundsregionen är en etablerad arena för samarbeten kring gränsregional planering, tillväxt och
utveckling
2. Våra projekt gör avtryck och resulterar i nya koncept och långsiktigt mätbar tillväxt
3. Skapa gränsöverskridande nätverk mellan medlemmarna avseende offentliga samhällstjänster
4. Öppna för nya gränsmöjligheter genom att bidra till lösta gränshinder

Inför verksamhetsåret 2022

Viss oklarhet råder inför verksamhetsåret 2022 då flera av Interreg programmen stänger under 2022, och
för närvarande vet vi inte när de nya programmen är sökbara.
Flera av Svinesundskommitténs projekt avslutas 2021-12-31, och därmed är det oklart hur omfattande
verksamheten kommer att bli 2022.
Ny VD/Daglig leder tillträder 5 maj 2021, och bör tillsammans med arbetsutskottet och styrelsen ha
inflytande över verksamhetsplanen för 2022.
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Projekt – fyra fokusområden
Grön tillväxt

Arbetsutskottet har uttalat att Svinesundskommittén fortsatt skall driva verksamhet inom fokusområde
”Grön Tillväxt”. Svinesundskommittén är en part i projektet ”Bioeconomy regions in Scandinavia”.
Projektet pågår fram till och med 2022 09 30 Svinesundskommittén fokuserar där sitt uppdrag på att
identifiera gränshinder inom trä och skog.
Blå t Blå tillväxt mellan Oslo och Göteborg där

Blå tillväxt

Inom Blå tillväxt kommer vi arbeta vidare inom Interreg-projektet Marint Gränsforum Skagerrak. Projektet
startade 2019-01-01 och kommer att förlängas t.o.m. 2022 06 30. För mer information om projektet se
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/ och https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak
AU är styrgrupp i projektet.

Turism/reiseliv

Turism/reiseliv har påverkats mycket negativt under pandemin 2020/2021, och speciellt turism/reiseliv i
gränsregionen med en stängd nationsgräns.
Kvarstår gör att Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen tillsammans är en mycket stark och
intressant region för turism/reiseliv när riksgränsen är öppen.
Svinesundskommittén arbetade under tre år inom Interreg projektet Gränsen som attraktion med mycket
goda resultat, projektet avslutas 2020-01-31. Vi kan konstatera att om de goda resultat som uppnåtts, ska
förvaltas och utvecklas vidare krävs en kontinuitet inom verksamheten. Svinesundskommittén hoppas att
gränsen öppnar under 2021, så att 2022 kan bli ett verksamhetsår där vi kan arbeta vidare med de resultat
och de initiativ som projektet ”Gränsen som attraktion” och projekt ”Gränslös turism” har lett till.
De förväntade resultaten är:
• En långsiktig strategi för det gränsregionala samarbetet kan utvecklas tillsammans med berörda
organisationer
• En avsiktsförklaring mellan berörda turistorganisationer i gränsregionen har undertecknats
• Ovanstående arbete påbörjades i januari/februari 2020, men avstannade i mars/april 2020
Gränshinder
Det starkaste argumentet för att lösa gränshinder är möjligheten till fler affärer och med affärer kommer
jobben. Detta är A och O i arbetet att minimera gränshinder. För att företagare och anställda i Sverige och
Norge ska se respektive grannland som en möjlighet för fler affärer eller ett nytt jobb måste formella och
informella gränshinder lösas eller kommuniceras bort. Förutom gränshinder kopplade till näringslivet kan vi
även se att det finns behov av att initiera lösningsprocesser för gränshinder inom kultur och idrott samt
offentlig verksamhet.
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Under 2021 skall Svinesundskommittén utveckla en arbetsprocess mellan Västra Götaland och Viken
baserad på resultat från tidigare arbete, som främjar en lösning av onödiga gränshinder både inom
näringslivet och den offentliga verksamheten. Under 2022 kommer arbetet gå från projekt till funktion.
De långsiktiga effekterna förväntas bli ökad kunskap och medvetenhet bland företag/företagare, samt en
kunskap om var man söker information och kunskap.

riges in
Uppföljning och utvärdering
Egen utvärdering

VD/Daglig Leder rapporterar löpande till arbetsutskottet. Styrelsen erhåller en verksamhetsrapport samt
aktuella projektresultat vid verksamhetsårets två styrelsemöten. Rapporterna är en utgångspunkt för samtal
kring pågående verksamhet samt eventuella förändringar. Styrelsen tar ställning till om verksamheten
genomförs och organisation leds utifrån fattade mål och delmål eller om några justeringar bör företas.
Projektet Marint Gränsforum Skagerrak har följeforskare från Nordregio, som rapporterar till styrgruppen
en gång per år.

marin
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