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§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordfører öppnar mötet 

 

§ 2 Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Per Jonsson och Anne-Kari Holm. 

 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 4 Ordförer har ordet 

Linda Engsmyr hälsade alla välkomna. Gränsen öppnades helt och fullt den 6 

oktober och äntligen kan arbetsutskottet mötas fysiskt.  

  

§ 5 Gränssituationen och det gränsregionala ledarskapet 

Situationen är tillbaka till läget före pandemin, vilket innebär att polisen endast gör 

stickprovskontroller av de som passerar gränsen. Anne-Kari Holm framhöll att 

kommittén har utövat ett utmärkt gränsregionalt ledarskap genom att följa 

situationen och agera för att minska gränsstängningens återverkningar på 

samhället.  

 

Ledamöterna diskuterade hur kommittén kan uppmärksamma gränsöppningen 

och stödja andra utvecklingsaktörer att återstarta samarbetet över gränsen. Det 

fanns enighet om att kommittén bör samarbeta med andra organisationer för att 

kunna ordna ett större evenemang eller använda en redan planerad konferens, ex. 

Skagerrakkonferensen. Olika branschteman diskuterades, ex. besöksnäringen som 

lidit svårt under pandemin. AU vill få förslag från styrelsen på styrelsemötet. AU 

var enig om att ordna möte med politiker från nationell nivå för att samtala och 

påverka dem till gränsregionalt ledarskap.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att föreslå styrelsen att komma med förslag på lämpliga samarrangörer eller 

teman för en konferens med syfte att uppmärksamma gränsöppningen och 

återstarta aktörers samarbete över gränsen.  

Att VD får i uppdrag att bjuda in medlemmar av Stortinget från Østfold och 

riksdagsledamöter från norra Västra Götaland till ett möte om kommitténs 

verksamhet och situationen i gränsregionen efter pandemin.   
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§ 6 Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

Bozzanova kan göra kommitténs hemsida och mallar för power point och word 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kostnaden kommer uppgå till 

50 000 kronor inkl. moms.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att anlita Bozzanova för att säkra upp tillgängligheten i kommitténs elektroniska 

kommunikation till en kostnad om 48 000 kronor.  

 

§ 7 Aktivitetsplan och budget 2022 

Cecilia Nilsson gick igenom den föreslagna aktivitetsplanen och budgeten för 

2022. Det ska till styrelsen framgå tydligare att aktiviteterna är integrerade i den 

verksamhetsplan som beslutades redan på årsmötet.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att föreslå styrelsen att anta förslaget till aktivitetsplan och budget 2022.  

 

§ 8 Strategi- och styrelsemöte 11-12 november 2021 

Program och inbjudan har gått ut och anmälningsläget är gott. Cecilia Nilsson 

föreslog ärenden till den del av programmet som rör kommitténs verksamhet. 

AU diskuterade hur kommitténs 40-årsjubileum kan uppmärksammas. Tidigare 

sekreterare/verksamhetsledare har bjudits in till middagen.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att ge VD i uppdrag att ordna ett musikinslag för att uppmärksamma 40-

årsjubileumet.  

Att föreslå styrelsen den föreslagna dagordningen med tillägg enligt §9, 13 och 14 

nedan.  

 

§ 9 Placeringar av besparingar i lågriskfond 

 Cecilia Nilsson föreslog att maximalt 700 000 av kommitténs besparing kan 

placeras så att det genererar en avkastning. Kommitténs sparande syftar till att 

finansiera verksamheten inom fokusområdena och kunna behålla kompetent 

personal, även i tider med mindre externa projektbidrag. Det finns inget förbud i 

stadgarna mot att ta risker. 
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Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar att föreslå styrelsen att besluta 

Att Svinesundskommittén kan placera en del av sitt sparande med lågrisk.  

Att AU får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt fatta beslut om sparplacering 

omfattande maximalt 500 000 kronor. 

 

§ 10 Marint Gränsforum Skagerrak – lägesrapport till styrgruppen 

Cecilia Nilsson föredrog läget i Interreg-projektet Marint Gränsforum Skagerrak. 

Projektet ligger mycket bra till när det gäller antalet företag som får stöd.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen.  

 

§ 11 Läget beträffande Viken 

Cecilie Agnalt berättade att förslaget till Vikens fylkesting om att utvärdera 

fylkeskommunens medlemskap i Svinesundskommittén har dragits tillbaka av 

fylkesrådet. Viken fylkeskommune kommer kvarstå som medlemmar. 

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen. 

 

§ 12 Kampanj Gränsfri kärlek 

Cecilia Nilsson berättade om ett möte med Föreningen Norden, Grensetjänsten 

Norge-Sverige och Gränskommittén Mitt-Skandia. Alla organisationer vill fortsätta 

kampanjen och de övriga kommer att bli mer aktiva framöver. Att återuppbygga 

tilliten kommer att ta tid. Tvillingbröderna återförenades på svensk sida gränsen 

den 1 oktober 2021 och firade med våfflor på Bloms varuhus. Cecilia följde med 

och filmade för att eventuellt kunna göra ännu en kampanjfilm.   

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen. 

 

§ 13 Finansiering av fokusområde besöksnäring 2022 
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Cecilia Nilsson redovisade en ansökan till Fyrbodals kommunalförbund om 

projektmedel för en förstudie. Förstudiens syfte är att undersöka 

förutsättningarna för att kunna locka en större investering inom besöksnäringen 

till området. 

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att finansiera ”Förstudien natur- och kulturvärden Gamla Svinesundsbron” med 

262 500 kronor. 

Att ge VD i uppdrag att undersöka huruvida detta beslut behöver också tas av 

styrelsen. 

 

§ 14 Finansiering av fokusområde gränshinder 2022 

Cecilia Nilsson berättade om en ansökan till Viken fylkeskommune och Västra 

Götalandsregionen för att finansiera projektet ”Permanent 

Gränshindersuppdrag”. 

  

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att finansiera projektet ”Permanent Gränshindersuppdrag” med 234 800 kronor 

år 2022, 240 800 kronor år 2023 och 246 800 kronor år 2024. 

Att ge VD i uppdrag att undersöka huruvida detta beslut också behöver tas av 

styrelsen. 

 

§ 15 Nordiska rådets svenska delegation – besök och yttrande 

Cecilia Nilsson berättade att hon har blivit inbjuden till Nordiska Rådets utskott 

för tillväxt och regional utveckling den 2 november 2021. Svinesundskommittén 

och Kvarkenrådet har blivit ombedda att redovisa sin verksamhet och hur den 

bidrar till den nordiska visionen. På agendan står också den gemensamma 

skrivelsen från samtliga gränskommittéer rörande finansieringen från Nordiska 

Ministerrådet. 

 

Samtliga gränskommittéer har blivit ombedda av den svenska delegationen till 

Nordiska Rådet att yttra sig kring hur deras verksamhet bidrar till den nordiska 

visionen och handlingsplanen för regional utveckling.     

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar att föreslå styrelsen att besluta  
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Att AU får i uppdrag att svara den svenska delegationen i Nordiska Rådet. 

Att VD får i uppdrag att till AU den 3 december ta fram ett förslag till svar till 

den svenska delegationen till Nordiska Rådet.   

 

§ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18  

 

 

 

 

 

 

§ 19 

 

Nordiska Ministerrådet – besök och evaluering 

Cecilia Nilsson berättade att hon har ordnat ett möte med tjänstemän på 

Nordiska Ministerrådet den 1 november gällande finansieringen av 

gränskommittéerna. Nordiska Ministerrådet har upphandlat en utvärdering av alla 

kommittéer och WSP ska slutredovisa denna i februari 2022.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar att  

Att AU får i uppdrag att notera informationen. 

 

Besök i Uleåborg och Bothnian Arc 

Gränskommittén Bothian Arc bjuder in till det årliga mötet för 

gränskommittéerna i Uleåborg den 18-19 november 2021. Cecilia Nilsson åker 

dit. 

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar att  

Att AU får i uppdrag att notera informationen. 

 

Nordregios Årskonferens  

Nordregio ordnar en digital årskonferens 22-23 november 2021.  

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar att  

Att AU får i uppdrag att notera informationen. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor förekom.  
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