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§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordfører öppnar mötet. 

 

§ 2 Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Anne-Kari Holm och Bijan Zainali 

 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  

 

§ 4 Ordförer har ordet 

Linda Engsmyr berömde firandet av Svinesundsbrons 75-års jubileum. Det var ett 

trevligt arrangemang av många inblandade organisationer med tal på mitten av 

bron och musik. På norsk sida hade de efteråt besökt en nyöppnad 

porslinsutställning och sedan ätit lunch tillsammans. Gränsen kommer successivt 

att öppnas upp och då finns det möjlighet att hela året ut besöka broutställningen 

på Tullhuset på svensk sida. På Svinesundskommitténs hemsida finns film och 

foto från firandet, jubileumsskriften och utställningen digitalt.  

 

§ 5 Inför dialogmöte kring ett ”Politiskt Forum Skagerrak” 

Cecilia Nilsson informerade om uppföljningsmötet 28 juni 2021 som 

Svinesundskommmittén kallat representanter från Vikens fylkeskommune, 

Vestfold og Telemark fylkeskommune till. Mötet kommer att fortsätta dialogen 

från 23 april om skapandet av ett ”Politiskt Forum Skagerrak”. 

Svinesundskommittén har som sitt fokusområde Blå Tillväxt och äger projektet 

Marint Gränsforum Skagerrak. Det är inom ramen för det projektet som Politiskt 

Forum Skagerrak är initierat och Svinesundskommittén har erbjudit sig att vara 

sekretariat åt Politiskt Forum Skagerrak efter projektets slut. Diskussion följde. 

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att ordförande för Svinesundskommittén bör delta och lyssna in dialogen i detta 

formativa skede, även om det är de regionala politikerna som bör styra forumets 

fokus med tanke på forumets tilltänkta uppdrag.  

 

§ 6 Uppdrag till Daglig leder att ta fram svar på Västra 

Götalandsregionens remiss om regional fysisk planering (se bilaga 1 

och Bilaga 2) 
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Cecilia Nilsson informerade om Västra Götalandsregionens remiss till kommuner 

m.fl. om huruvida Västra Götalandsregionen ska bli ett regionplaneorgan enligt 

plan- och bygglagen. Diskussion följde 

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att ge Daglig leder i uppdrag att ta fram ett remissvar till nästa AU. 

 

§ 7 Stärkt dialog med Viken och Västra Götaland (beslut AU i april) 

Punkten bordlades till nästa sammanträde.  

 

§ 8 Strategi för nordiskt och nationellt stöd för gränssamarbete 

Cecilia Nilsson föreslog en kampanj för att visa på att det fortfarande finns tillit 

mellan människor över gränsen. Syftet är att bidra till att återuppbygga tilliten i 

stort i samhället mellan Sverige och Norge. Målet är att få människor att 

dokumentera vikten av gränsfrihet och det som människor nu kan göra när 

gränsen successivt öppnas upp. Svinesundskommittén öppnar ett Instagramkonto 

och uppmanar människor att fotografera sig tillsammans med den de älskar eller 

den plats de längtat till på andra sidan gränsen, samt använder 

#grensefrikaerlighet eller #gränsfrikärlek och @svinesundskommittén.  

 

Steg 2 i strategin syftar till att senare hösten/vintern 2021 få till ett förstärkt 

nordiskt samarbete så att en gränsstängning kan undvikas vid nästa kris. 

 

Beslut 

Svinesundskommittens AU beslutar 

Att ställa sig bakom förslaget och ger Daglig leder uppdrag att genomföra 

kampanjen. 

Att Daglig leder får söka samarbetspartners för ökad genomslagskraft. 

Att använda maximalt 20 000 kronor i basbudgeten för kampanjen.  

 

§ 9 Finansiering av fokusområde besöksnäring och gränshinder 2022 

Cecilia Nilsson informerade om att projektmedlen inom de två fokusområdena 

besöksnäring och gränshinder tar slut december 2021.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 
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Att ge Daglig leder i uppdrag att söka finansiering för arbetet inom 

fokusområdena.  

 

§ 10  Nordiska regionala samarbetsprogrammet 2021-24 

Cecilia Nilsson informerade om det Nordiska regionala samarbetsprogrammet. 

Svinesundskommittén deltar i temagruppen ”Gröna, innovativa och resilienta 

regioner”. Temagruppen samlar forskare och tjänstemän som jobbar med regional 

utveckling på Nordregio, nationella myndigheter och department samt regional 

nivå och gränskommittéer. Temagruppen kommer ha fyra arbetsområden: 

• Systemperspektiv på regional grön innovation 

• Regionala effekter av distansarbete 

• Återstarta kompetensrörlighet 

• Nordiskt regionalt ledarskap 

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen. 

 

§ 11 Nästa AU-möte 

Linda Engsmyr föreslår att mötet fastställer datum för nästkommande AU.  

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att nästa möte äger rum 20 augusti kl.9-12 digitalt. 

 

§ 12 Mötestider hösten 2021 

Linda Engsmyr lyfter behovet av att fastställa datum för styrelsemötet i höst.  

 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att styrelsen samlas för ett lunch till lunch strategi- och styrelsemöte 11-12 

november 2021. 

Att Daglig leder får i uppdrag att gå ut med en ”save-the-date” till ledamöterna 

och återkommer med förslag på upplägg för mötet på nästa AU.   

 

§ 13 Övriga frågor 

Cecilia lyfte ett önskemål om att som ny Daglig leder få träffa ledamöterna i AU 

var och en för ett samtal kring deras tankar och idéer om Svinesundskommitténs 

utveckling framöver och medskick till henne som Daglig leder.   
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