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1. Inledning

Svinesundskommittén är en ideell organisation med verksamhet som syftar till att främja det nordiska
samarbetet med särskild inriktning på Sverige och Norge. Föreningen är ett forum för fortlöpande kontakt
mellan de i gränsregionen ingående kommunerna och region/fylkeskommune med uppgift att befrämja och
aktivt verka för utökat samarbete. Kommittén jobbar aktivt med att se gränsen mellan Sverige och Norge
som en möjlighet och inte som ett hinder. Svinesundskommittén är en av tolv gränskommittéer som ingår i
Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete.
Svinesundskommitténs verksamhet finansieras via medlemsavgifter och serviceavgifter samt bidrag från
Nordiska ministerrådet för basverksamhet och projektverksamhet. Projektbidrag till genomförande av
beslutade fokusområden, söks från EU, Västra Götalandsregionen och Viken fylkeskommune med flera.
Svinesundskommittén är sedan 11 oktober 2013 en ideell förening som har ersatt nätverket
Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland. Motivet var att verksamheten erhållit sådan omfattning att det
ansågs angeläget att skapa en organisation med ett eget organisationsnummer och därmed full kapacitet att
fatta egna beslut.
Regionen hade innan gränsen stängde i mars 2020, det tätaste och mest frekventa kontaktmönstret längs
hela norsk-svenska gränsen gällande trafik, handel, turism och arbetspendling. I Viken fylkeskommune bor
1 252 384 personer varav 193 761 personer i de norska medlemskommunerna (SSB). I Västra Götaland bor
1 734 443 personer varav 121 510 personer i de svenska medlemskommunerna (SCB).
Svinesundskommittén har under verksamhetsåret påverkats av de restriktioner som har rått för att
förhindra spridning av covid-19. Gränsregionen har varit påverkad från två håll, norska restriktioner för att
förhindra smittspridning och svenska restriktioner för att förhindra smittspridning. Gränsen mellan Sverige
och Norge har varit stängd från den 12 mars och året ut. Vi har sedan början av mars inte haft fysiska möten
mellan svenska och norska kolleger. Svinesundskommittén ställde inte in utan ställde om och har under året
haft digitala möten - årsmöte, arbetsutskott, medlemsmöte samt möten inom de pågående projekten.
Svinesundskommittén har på olika sätt verkat för att visa på den gemensamma arbetsmarknaden, det goda
samarbete samt de mellanmänskliga relationer som finns i vår gränsregion och hur de har påverkats negativt
under 2020. Bland annat hade arbetsutskottet ett möte på Gamla Svinesundsbron där man spelade in en film
som spreds via olika mediekanaler (se filmen här).

2. Vision

En gränsregion med stark och hållbar tillväxt, där gränsen skapar möjligheter och ger värdeökning för
boende, besökare och näringsliv.

3. 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).
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4. Roll/uppgift
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gränsöverskridande samarbets- och tillväxtarena
Nätverksbyggare, och plattform för erfarenhetsutbyte
Utveckling, samordning och projektinitiering
Driva lösningsprocesser avseende gränshinder, medverka till gränsregionala möjligheter istället för
hinder
Driva Interregprojekt med fokus på beslutade fokusområden: Blå och Grön Tillväxt,
Turism/Resiseliv, Gränshinder samt Hållbara transporter/kollektivtrafik
Øke regionens kjennskap og omdømme. Sette regionens tema på de nasjonale sakskart
Ta opp felles grenseregionale spörsmål
Leda och driva den ideella föreningen Svinesundskommittén (802477–9863)
Medverka i att genomföra Nordiska Ministerrådets Samarbetsprogram för regional utveckling och
planering
Enligt Nordiska Ministerrådet vara den institutionella infrastrukturen för det gränsöverskridande
samarbetet

5. Verksamhet

Verksamheten i Svinesundskommittén började formellt 11 oktober 2013 med antagande av
stadgar/vedtekter. Valet av organisationsform motiverades av planerade intäkter av EU-projekt/bidrag,
uppdragsverksamhet med mera. Svinesundskommittén är en ideell förening och har sedan 1 juli 2016 inte
rätt att lyfta moms, vilket påverkar verksamhetens budget.
Svinesundskommittén ingår som en av två gränskommittéer i temagruppen Innovativa och resilienta regioner i
Nordiska Ministerrådets arbete med nordiskt samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017 2020. Under verksamhetsåret 2020 har Svinesundskommitténs arbete inom temagruppen varit fokuserad på
att följa upp och analysera effekterna av covid-19 i gränsregionen. Arbetet var ett samarbete med
gränskommittén Bothnian Arc och Nordregio med fokus på resiliens. Hur verkar vi för att skapa en resilient
gränsregion och ett gränsregionalt samarbete? Detta beskrivs i rapporten Closed borders and divided
communities: status report and lessons from covid-19 in cross-border areas.
Verksamhetsplan
Svinesundskommittén har arbetat enligt verksamhetsplan, i vilken framgår prioriteringar för verksamheten
under 2020. I verksamhetsplanen ingår följande fokusområden- Blå och Grön tillväxt, samt Turism/Reiseliv.
Identifiera Gränshinder är en ”horisontell verksamhet” som berör alla fokusområden.
Basverksamhet och projektverksamhet
Svinesundskommittén bedriver verksamhet inom en rad områden för att utveckla gränsregionen.
Verksamheten kan delas in i två delar; basverksamhet och projektverksamhet.

5.1 Basverksamhet

I basverksamheten ingår löpande administrativt arbete som kallelser, protokoll, utskick, fakturahantering,
arbetsgivarfrågor, bokslut, momsdeklarationer samt övriga administrativa arbetsuppgifter kopplade till att
Svinesundskommittén är en ideell förening med verksamhet. Kommittén har motsvarande åtaganden som
ett företag.
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Exempel på övrigt arbete kan vara nätverksbyggande, informationsinsatser, kontakter med
medlemskommuner, myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå, Nordiska
ministerrådet, nordiska gränsregioner, företag, norska och svenska institutioner, Interreg Sverige-Norge och
andra EU-program. Under 2020 har det också inneburit att följa hur de nationella restriktionerna för att
förhindra smittspridning av covid-19 har påverkat gränsregionen. Svinesundskommittén har under året haft
ett nära samarbete med Grensetjensten 1 och Gränshinderrådet/Nordiska Ministerrådet 2.
Svinesundskommittén köpte under 2020 50 % tjänst som ekonom och 5% som löneförrättare från
Strömstad kommun. Svinesundskommittén hyr en kontorslokal bestående av två mindre rum för sin
verksamhet i Strömstad Stadshus, hyr arbetsplats för en person på Fyrbodals kommunalförbund.
Bokföringstjänster, bokslut och deklaration köpte Svinesundskommittén tidigare från KGH Accountancy &
VAT, men avslutade samarbetet under 2020 och har inför årets bokslut köpt tjänst från Axelssons
Redovisning. Svinesundskommittén har fortsatt samarbete inom kommunikationstjänster med Bozzanova AB
i Vänersborg. Inom arbetet med Gränshinder köper vi fortsatt tjänster avseende strategiska texter från
Karin Larsson Almquist. Bozzanova ansvarar for Svinesundskommitténs hjemmeside 3 tillsammans med
Svinesundskommitténs kommunikatör.
Svinesundskommittén köper tjänster avseende datastöd från Datajänsten Väst då kostnaden för att ha
anställd personal blir för hög, omfattningen är relativt ringa. Basverksamheten primära uppdrag är, att driva
den ideella organisationen Svinesundskommittén med därtill hörande personal och arbetsmiljöansvar.

5.1.1 Kommunikation
I den av styrelsen fastställda verksamhetsplanen är kommunikation och information viktiga arbetsområden.
Styrelsen har fastställt att ett av arbetsområdena för Svinesundskommittén är ”öka regionens kjennskap och
omdømme. Sette regionens tema på de nasjonale sakskart”. Det är dessutom obligatoriskt för alla projekt inom
Interreg Sverige-Norge att arbeta med kommunikation.
Svinesundskommitténs viktigaste kommunikationskanaler är den egna hemsidan, Facebooksidan och till viss
del även sidan på LinkedIn. Svinesundskommitténs hemsida, som uppdaterades med ny layout i februari
2019, har stort fokus på aktiviteter och arrangemang så att besökare med en gång ska bli uppmärksamma på
vad vi arbetar med. Eftersom Svinesundskommittén har flera olika målgrupper har vi jobbat för att dessa
enkelt ska kunna finna den information de behöver, vare sig det gäller mötesprotokoll eller
projektinformation. Samtidigt ger hemsidan via bilder en överblick och ett intryck kring vad vi jobbar med.
Vi arbetar kontinuerligt med att försöka styra trafik från övriga kanaler till hemsidan där vi under 2020
arbetat aktivt med att utöver marknadsföring av arrangemang även publicerat nyheter, dokumentation,
informationsmaterial med mera. Facebooksidan uppdateras i regel med ett eller flera inlägg varje vecka. På
Facebook har Svinesundskommittén per 31 december 2020 662 följare. Under 2020 publicerade vi totalt 45
inlägg och dessa uppdateringar nådde 10 619 personer.
1

https://www.grensetjansten.com/
https://www.norden.org/sv/organisation/granshinderradet
3 www.svinesundskommitten.com
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Svinesundskommitténs grafiska profil som Bozzanova uppdaterade under 2018 fortsätter att ligga som en
grund till vårt arbete. Under 2020 har dock typsnittet uppdaterats då det tidigare typsnittet inte var
kompatibelt med några av Svinesundskommitténs projektpartners. Med den grafiska profilen är det nu
enklare för samtliga projekt att kommunicera enhetligt i den externa kommunikationen, samt enklare för alla
medarbetare att arbeta med kommunikation. Vår grafiska profil som används i all extern kommunikation
(dokumentation, inbjudningar etc) går i linje med hemsidans design.
Inom projektet Marint Gränsforum Skagerrak arbetar vi med bloggen ”Produktivt Skagerrak” där vi 1–2 ggr
i veckan publicerar intressanta artiklar och nyheter, samt dokumentation från projektets egna arrangemang,
med länkar som ska leda trafik till vår hemsida.
Externa informationsinsatser under 2020:
• 4 nyhetsbrev
• 1 pressmeddelande samt 1 pressträff som resulterade i en nyhetsartikel i Halden Arbeiderblad.
• 1 kortare film som togs fram efter pressträffen
• 45 Facebook-inlägg
• Linkedin
Möten och konferenser – ett urval
• Svinesundskommittén deltar i Nordiska Ministerrådets temagrupp Innovativa och resilienta regioner
som är ett led i genomförandet av det Nordiska samarbetsprogrammet för tillväxt och planeri.
• Svinesundskommitten har deltagit i informationsmöten kring de nya Interreg programmen.
• Under året har Svinesundskommittén deltagit i digitala möten kopplade till Nordiska Ministerrådet
och Nordregios temagruppsarbete Innovativa och Resilienta regioner.
• Svinesundskommittén var representerad på årets digitala Gränsregionala Forum
• Svinesundskommittén deltog på Nordregio Forum (digitalt)
• Kommittén har jobbat tillsammans med Exportcenter Västra Götaland i dialog med representant
från Västra Götalandsregionen för att planera ett digitalt av Affärer i Norge 2021. Exportcenter
Västra Götaland, kommer vara en samarbetspartner kring eventet
• Svinesundskommitténs VD/Daglig leder var i september inbjuden till Göteborg och Regionala
Utvecklingsnämndens möte för att presentera kommitténs verksamhet
• Svinesundskommittén mötte med enheten för infrastruktur och regional utveckling vid Västra
Götalandsregionen den 19 februari och diskuterade regional fysisk planering samt regionens behov
av information kring ortstrukturer i gränsregionen till en regional framtidsbild.
• Möte den 24 april mellan Marint Gränsforum Skagerrak och Land Sea Act (Interreg Östersjön) för
resultatdelning och erfarenhetsutbyte.
• Svinesundskommittén deltog vid Viken fylkeskommunes webbsända dialogmöte kring Regional
planstrategi den 29 april.
• Svinesundskommittén deltog vid VGR webbinarie och samtal om förslaget för en ny regional
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030.
• Svinesundskommittén deltog den 8 maj vid VGRs möte om det Martitima klustret och deras
undersökning av nuläge när det gäller marint och maritimt arbete i regionen, samt uppdatering av
rapporten ”Maritima kluster i Västra Götaland 2012”
• Svinesundskommittén deltog den 19 augusti vid Viken fylkeskommunes webinarie kring Viken
planstrategi och de omarbetningar som gjorts sedan dialogmötet i april.
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•
•

Svinesundskommittén deltog och presenterade vid Nordregios webbsända konferens ”Strenghtening
cross-border communities: Lessons from Covid-19 den 12 november.
Svinesundskommittén deltog vid Maritima klustrets samtliga frukostwebinarium 16–20 november.

Nätverk och projektdeltagande
Ett annat viktigt redskap för att få engagemang och för att sprida kunskap om gränsregionala frågor är via
nätverk. Svinesundskommittén har initierat och deltagit i nätverk lokalt, regionalt, interregionalt och
internationellt och inom EU (Norden).
•

•

•
•

•

•

Utökat samarbete med övriga gränskommittéer
För tredje året i rad var Svinesundskommittén med och arrangerade ett möte för alla
gränskommittérna i Norden i Köpenhamn. Syftet med mötet var att diskutera bland annat
gränskommittérnas roll i det nordiska samarbetet och då med fokus på transport och det nya
regionalpolitiska programmet för 2021–2024. Till årets möte var även politiker inbjudna.
Svinesundskommittén var representerad av ordfører Linda Engsmyr och Viken fylkeskommunes
ledamot i Svinesundskommittén Cecilie Agnalt
Norsk-Svenska Handelskammaren
Samarbetet med Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK) är viktigt för Svinesundskommittén. Vi
har vid ett flertal tillfällen under året deltagit i NSHK’s event i Göteborg och Oslo. De flesta har
arrangerats digitalt.
Förmöten Gränshinderrådet
UD i förmöte till Gränshinderrådet där myndigheter, informationstjänsterna i Norden samt Greater
Copenhagen samlas.
Grenserådet
Grenserådet är mötesplatsen för myndighetssamarbete mellan Sverige och Norge. Mötet
genomfördes digitalt med ca 100 deltagare. Där rapporterade vi om vad som sker kring gränshindret
Ambulanser över gränsen samt att Transporter över gränsen fått en lösning genom förbättrad
kommunikation hos Tullverket.
Grensetjänsten Norge-Sverige
Tjänstemännen har möten 1 gång/månad med informationstjänsten Grensetjänsten Norge-Sverige
för att stämma av vad som sker vid gränsen och hur stängda gränser påverkat arbetspendlingen till
Norge. Avstämningar med myndigheter, branschorganisationer och experter inom gränshinder.
Referensgruppen inom gränshinder
Svinesundskommittén har en referensgrupp inom gränshinder där aktuella frågor inom
gränshinderarbetet diskuteras. Gruppen har värdefulla kompetenser inom bland annat tull- och
momshantering och har varit avgörande i uppföljningsarbetet av ca:100 gränshinder.

5.1.2 Gränshinder blir gränsmöjligheter

Att identifiera gränshinder och starta lösningsprocesser är ett av Svinesundskommitténs viktigaste
verksamhetsområden. Svinesundskommittén, Viken fylkeskommune, och Västra Götalandsregionen arbetar
tillsammans för att utveckla en långsiktig struktur för att identifiera gränshinder för näringslivet, ”paketera
dem” och adressera dem till rätt aktör för en lösning.’ Vi har ett nära samarbete med informationstjänsten
Grensetjänsten Norge-Sverige.
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Från 2020–2021 delfinansierar Viken fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra
Götaland län en tjänst om 100 procent för handläggare inom gränshinder för näringslivet, anställd vid
Svinesundskommittén. Vårt uppdrag innebär även att lyfta potentialen i att lösa gränshinder och ge
beslutsfattare rätt information (exempelvis rapporter, motioner, skrivelser med mera).
Svinesundskommittén arrangerar bland annat olika informationsseminarier. Under 2020 blev det tydligt att
det finns en riksgräns mellan våra länder. Stängda gränser har påverkat möjligheten att genomföra fysiska
mötesplatser under 2020. Behovet finns, att utveckla digitala informationsseminarier kring att göra Affärer
med Norge och Sverige under 2021.
Kommittén rapporterar på Gränshinderrådet förmöten i Stockholm, arrangeras av UD, deltagare från
Nordiska ministerrådet, myndigheter, Informationstjänsterna i Norden samt Greater Copenhagen. Mellan
Sverige och Norge rapporterar kommittén gränshinder på Grenserådet, mötesplats för
myndighetssamarbete mellan Sverige och Norge. Under 2020 har dessa möten genomförts digitalt.
Svinesundskommittén blir inbjuden till och deltar även på olika arenor och möten där gränshinderfrågor
diskuteras och drivs.
Svinesundskommittén har under året arbetat med utvecklingen av en permanent stödstruktur för arbetet
med gränshinder kopplat till gränsöverskridande/nordisk regional utveckling. I Norden idag finns ett antal
informationstjänster motsvarande ”Grensetjänsten” mellan Sverige och Norge. Däremot finns ingen tydlig
struktur för det gränshinderarbete som Nordiska Ministerrådet har gett i uppdrag till gränskommittéerna.
Det behövs en permanent struktur som identifierar, utreder och driver frågorna kring de gränshinder som
näringslivet och den offentliga sektorn möter.
Nordiska ministerrådet är mycket tydlig med, att skilja på det uppdrag som informationstjänsterna ansvarar
för, och erhåller medfinansiering för från Nordiska Ministerrådet, och det uppdrag som man har formulerat i
avtalet med Gränskommittéerna, bland annat Svinesundskommittén.
Nordiska ministerrådets gränshinderuppdrag till Svinesundskommittén innebär:
• Att identifiera gränshinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt
sammanhängande region, och förmedla dessa till rätt adressat.
• Att arbeta med att bryta ner identifierade gränshinder.
Det arbete som Svinesundskommittén startade tillsammans med Västra Götalandsregionen, Viken
fylkeskommune och Länsstyrelsen har därför under 2020 fokuserat på att undersöka 100 identifierade
gränshinder och vilka resultat lösningsarbetet kring dessa gränshinder gett. Rapporten Framgångar i
gränshinderarbetet på regional nivå Norge – Sverige beskriver framgångsfaktorer, vilken betydelse en
framtida stödstruktur har och hur den skulle kunna utformas för att skapa långsiktig stabilitet i arbetet. I
VG2020 finns tydligt formulerat under insatsområdet ”en region som syns och hörs” att riva gränshinder
mellan Sverige/VGR och Norge/Viken är en viktig uppgift: ”Ambitionen måste vara att skapa en region med
betydligt färre gränshinder, med omfattande utbyte och nära samverkan”.

5.2 Projektverksamhet

En viktig del i Svinesundskommittén arbete är att initiera, medfinansiera och driva olika former av projekt.
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5.2.1 Marint Gränsforum Skagerrak

Tidsperiod: 1 januari 2019 till 31 december 2021
Projektägare: Svinesundskommittén och Viken fylkeskommune, medsökande Länsstyrelsen i Västra Götalands
län och Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium
Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune
TotalBudget: 2 141 979 Euro
Stödprogram: Interreg Sverige-Norge
Samarbetspartners
• Strömstad och Tanums kommuner
• Vetsfold og Telemark fylkeskommune
• Hvaler, Sarpsborg och Fredrikstad kommune
• Företag: Westcoast Smolt, Catxalot, Bryggudden Musslor & Alger, Ostrea samt Kosteralg.
• Ett flertal norska företag deltar i arbetet men är inte listade.
Inom Svinesundskommitténs geografiska område med Skagerrak som ett gemensamt hav är
förutsättningarna för utveckling av och tillväxt inom marina företag och affärer stort. Vi har utvecklat en bra
struktur för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning etcetera som leder till att stärka de marina företagen
runt vår del av Skagerrak. Vi samarbetar även med Vestfold og Telemark fykeskommune och Agder
fylkeskommune i detta projekt och på sikt under projekttiden kommer vi att arbeta för att inkludera
Danmark i arbetet med att stärka marina företag kring Skagerrak.
Övergripande mål
Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för den marina näringen att växa.
Genom samverkan över gränsen ska projektet stärka Skagerrak som en blå tillväxtregion och en livskraftig
miljö samtidigt som vi värnar om den värdefulla miljö som bland annat nationalparkerna utgör. Prosjektet
skal lede til varige arbeidsformer og møteplasser både för det marina näringslivet och för den politiska og
administrativta nivån. Detta är av stor betydelsefor för å kunne følge opp innsatsområdene etter at
prosjektet er avsluttet.
Delmål
Näringsliv - Ett kluster för dialog och kompetensförsörjning för gränsregional marin näringslivsutveckling är
etablerat.
Forskning och akademi - Ett forum för forskning och akademi för gränsöverskridande dialog och kompetensförsörjning i syfte att stärka marin näringslivsutveckling är etablerat.
Havsförvaltning - Ett forum för dialog och kompetensförsörjning för gränsregional kust och havsplanering i
syfte att stärka marin näringslivsutveckling är etablerat.
Resultat och genomförda aktiviteter
Alla aktiviteter är av en gränsregional karaktär och inkluderar alltid deltagare, företag, organisationer
etcetera från både Sverige och Norge. Projektet har precis avslutat sitt andra år av tre och följande
aktiviteter har genomförts är enlig plan under 2020.
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Marin näringslivsutveckling
• Gränsregionalt nätverk för ostron- respektive algföretag
Två nätverk har bildats med syfte att stötta företagen, de får ta del av aktuell forskning och
samverkar kring gemensamma frågeställningar, problematik och utmaningar som branscherna står
inför.
• Workshopsserie inom marknadsföring
Som ett sätt att stötta företagen inom ostron- och algnäringen har en workshopsserie inom
marknadsföring genomförts under hösten 2020.
• Branschråd för Svenskt Vattenbruk och Sjömat bildat
Med stöd av projektet har detta branschråd bildats i form av en ekonomisk förening. Även norska
företag kan vara medlemmar. Branschrådet arbetar bland annat för att stärka näringen och kommer
att driva nätverken för ostron- och algföretag vidare efter att projektet Marint Gränsforum
Skagerrak är avslutat. Branschrådet har blivit remissinstans hos Jordbruksverket och ingår i grupp
för att ta fram ny nationell vattenbruksplan.
• Skagerrakkonferensen
I oktober 2020 arrangerades den första gemensamma svensk-norska Skagerrakkonferensen som
fokuserade på hållbar näringslivsutveckling av marina resurser. Tanken är att konferensen ska bli en
årlig mötesplats för gemensamma marina utvecklingsfrågor kopplade till Skagerrak. I dagsläget pågår
samtal om att Marint Gränsforum Skagerrak kan vara huvudarrangör för konferensen 2021.
Havsförvaltning
• Gränsregionalt planforum
Gränsregionalt planforum är den svensk-norska mötesplatsen för dialog inom havsförvaltning.
Gränsregionalt planforum har arrangerats tre år i rad (första året inom projektet Mellankommunal
planering med ett gränsregionalt perspektiv och sedan inom Marint Gränsforum Skagerrak) och
teman har varit gränsöverskridande samverkan inom kust- och havsplanering (år 1),
kunskapsunderlag (år 2) och tillämpning av planer, handläggning och det marina näringslivets
perspektiv (år 3).
• Mulighetskartlegging langs Østfoldskysten
Inom ramarna för projektet har rapporten ’Mulighetskartlegging langs Østfoldskysten’ tagits fram.
Rapporten visar vilka möjligheter till näringslivsutveckling som finns och bidrar till att lyfta den blå
näringen. På svenska sidan har man tidigare arbetat fram en Blå översiktsplan och en marin
näringslivsstrategi vilket har inspirerat till att göra mulighetskartleggingen på norska sidan.
• Politiskt forum Skagerrak
Möjligheterna och utmaningar som Skagerrak står inför är av gränsöverskridande natur. Blå tillväxt
och ett grönt skifte i en föränderlig värld kräver ett krafttag och projektet arbetar därför för att
etablera ett politiskt forum Skagerrak. En politisk dialog och praktiskt arbete kring gemensamma
frågor, såsom miljöeffekter, ekonomisk och social analys samt kopplingen mellan hav och land, är
viktigt för ett friskt och produktivt Skagerrak.
Forskning och akademi
• Marin hängande trädgård på Tjärnö marina laboratorium
Projektet har anlagt en marin hängande trädgård på Tjärnö marina laboratorium, något som har fått
en stor uppmärksamhet i media. Här har vi inspirerats av utvecklingen i Danmark som ligger långt
fram.
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Strandexkursioner
I augusti genomfördes två utbildningstillfällen på temat ‘Att genomföra en strandexkursion’. Dessa
tillfällen riktade sig mot guider och andra aktörer inom kunskapsturism som fick möjlighet att lära
sig mer om den unika havsmiljön i Skagerrak. I nästa steg har aktörerna möjlighet att dela denna
kunskap med besökare.
Forskarkonferens
En gränsöverskridande forskarkonferens har utformats och genomförts under 2019. Detta forum
var planerat att genomföras även 2020 men sköts upp eftersom Tjärnö marina laboratorium och
Havforskningsinstituttet önskade att ha en fysisk konferens.

För mer information se våra blogginlägg
• Vår marina kolonilott på Tjärnö
• Olika perspektiv från planering och tillståndsprocesser för marina näringar
• Workshops i varumärke och marknadsföring
5.2.2 Grön Tillväxt – Trä / Rethinking Wood
Tidsperiod: 1 september 2017 - 31 december 2019 projektet förlängdes på grund av pandemin till 2020 11
Projektägare: Svinesundskommittén och Viken/ Østfold fylkeskommune
Medsökande: Fyrbodals kommunalförbund
Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen
Budget: 772 750 Euro
Stödprogram: Interreg Sverige-Norge
Övergripande mål
Syftet med projektet Grön Tillväxt Trä var att öka användningen av trä inom byggnation samt som nya
material och produkter. Ökat samarbete och innovation främjas genom kompetensutveckling av aktörer i
värdekedjan samt stöttande av andra initiativ och idéer. Projektet vill främja innovationer samt attrahera fler
företagsetableringar. Målet med projektet är att etablera ett ökat samarbete mellan aktörer kring trä som
resurs för näringslivsutveckling och miljö. Projektet skulle vara en samlad kraft över hela gränsregionen och
kommunicera de stora fördelar som finns med trä som material. Grön Tillväxt Trä använder sig av flera olika
kommunikationskanaler. Facebooksidan rethinking wood har startats där information om projektet och olika
aktiviteter läggs ut. Man har också startat bloggen Marked for tre och driver en gemensam blogg tillsammans
med Interreg-projektet The Bioeconomy Region.
Att bygga i trä och öka marknaden för trä motiverar till ett aktivt och hållbart skogsbruk. Västra
Götalandsregionen och Viken/Østfold, har stora förutsättningar att medverka till minskad klimatpåverkan
genom att nyttja resursen skog. Offentlig sektor har en stor egenmarknad för att bygga i trä och kan bli
ledande i att bygga i trä och därmed medverka till hållbara lösningar.
Resultat och aktiviteter
Vi kan se en tydligt positiv utveckling i form av att alltfler kommuner aktivt deltog i projektet och har
byggprojekt som genomförts eller planeras, att träbyggnadsfrågorna i större utsträckning är en kommunal
ledningsfråga än vid projektstarten, att våra aktiviteter vid nästan varje tillfälle har överträffat våra
målsättningar i antal deltagare, i att utvärderingarna alltid har varit mycket positiva, att vi får fler förslag på
konkreta insatser från våra målgrupper, att vår erfarenhet efterfrågas i andra delar av Västra Götaland. En
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markant förändring har skett på så sätt att många fler yrkeskategorier och olika slags företag deltar i våra
aktiviteter och att det finns byggprojekt som planeras eller har uppförts hos 12 av de 14 svenska
kommunerna. Vid projektets start var det två kommuner.
Resultat utifrån projektets huvudmål
• Ett ökat samarbete mellan aktörer kring trä
Utvecklingen har varit positiv under hela projektet och under de senaste projektperioderna gradvis
ökat ännu mer. Alltfler har deltagit vid projektets aktiviteter och nya yrkeskategorier och olika slags
företag har succesivt tillkommit. Våra enkäter har visat att nya samarbeten har uppstått liksom att
nya kontakter har etablerats som gjort att man kunnat utvecklas vidare. Det gjelder alle ledd
innenfor verdikjeden «Bygging med tre», samt mellom kommuner, forsknings- og innovasjonsmiljøer.
• Att öka efterfrågan på trä i byggnation
Kommunerna har ökat efterfrågan och vi har även sett att privata byggherrar börjat efterfråga trä.
Några byggföretag som inledningsvis inte visade intresse för träbyggnation tillkom under senare del
av projektet och vid intervjuer anger de att det beror på att de ser en ökad efterfrågan från
byggherrarna i området. I Viken/Østfold er det i prosjektperioden oppført bygninger med bærende
konstruksjoner i tre i alle typer av bygg; barnehager, skoler, eldreboliger/sykehjem, kontorbygg og
lagerbygninger och i 12 av de 14 Fyrbodalskommunerna har träbyggnationer uppförts.
• Stimulera innovation i företag
Projektet har kunnat medverka till att ett ERUF-projekt där industriell tillverkning, tillvaratagande av
restströmmar och design av lös och fast träinredning står i fokus har knutit nya företags- och
utvecklingskontakter till sitt projekt och visst gränsregionalt samarbete har också skett där.
Prosjektet har samarbeidet tett med Innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway som har
etablerte klynger med spesielt fokus på økt digitalisering.
Gränshinder
Under hösten och vintern 2019/2020 genomfördes kvalitativa intervjuer med företagsledare och andra
företagsrepresentanter inom trä- och byggrelaterade företag. Syftet med arbetet var att beskriva upplevda
gränshinder kopplat till träbyggnation och att lyfta fram gränsmöjligheter för företag i svensk-norska
gränsregionen mellan Oslo och Göteborg.
Intervjuerna har mynnat ut i en rapport, som ger en översikt över vad som idag kan hämma en utveckling av
byggbranschen över den svensk-norska gränsen - Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation 4.
Läs mer i projektets slutrapport och läs mer på projektsidan Grön tillväxt trä - rethinking wood.
5.2.3 Gränsen som attraktion – gränslösa möjligheter för företag inom turism/reiseliv
Tidsperiod: 1 februari 2017 – 31 januari 2020
Projektägare: Svinesundskommittén och Visit Østfold
Medfinansiärer: Aktivum AS, Bengtsfors kommun, Camp Dalsland, Dalsland Turist AB, Fredrikstad kommune,
Fyrbodals kommunalförbund, Halden kommune, Halden Turist, iSarpsborg, Länsstyrelsen Västra Götaland,
Regionalpark Haldenkanalen, Sarpsborg kommune, Strömstad kommun, Svinesundskommittén, Tanum
4

https://svinesundskommitten.com/granshinder/wpcontent/uploads/sites/5/2020/06/upplevda_granshinder_trabyggnation_uppslag.pdf)
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Turist, Utsikten Scandinavian School, Visit Fredrikstad og Hvaler, Visit Østfold, Västra Götalandsregionen,
Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylkeskommune.
Budget: 1 149 519 euro
Stödprogram: Interreg Sverige-Norge
Projektet Gränsen som attraktion har arbetat med att stärka besöksnäringsföretagen i gränsregionen genom
olika typer av kompetenshöjande insatser inom bland annat produktutveckling och guidning. Projektet
medfinansierades av bland annat Interreg Sverige-Norge och hör till insatsområdet som fokuserar på små
och mellanstora företag. Projektet har arbetat gränsregionalt och arbetat för att skapa nya nätverk mellan
besöksnäringsaktörer på svenska och norska sidan. Under 2020 har arbetet kraftigt försvårats på grund av
coronapandemin och stängda gränser. Vi hade önskat ett tydligare fokus och stöd från Nordiska
Ministerrådet med de gränsregionala utmaningarna under 2020.
Några av projektets resultat och aktiviteter
• Nätverk
En viktig aktivitet inom projektet är att stärka nätverken mellan både de deltagande
turistorganisationer men också mellan företagen i gränsregionen. Nätverksbyggande är därför en
viktig aktivitet inom alla aktiviteter som genomförs.
• Gränsregionalt informationsmaterial
o Turistkarta - Under rapporteringsperioden togs en gemensam gränsregional turistkarta fram.
Syftet var att ta fram en översiktlig turistkarta över gränsregionen för att komplettera alla
turistkartor som finns där den andra sidan av riksgränsen endast består av en vit yta. Kartan
ger en enkel överblick över utbudet som finns. För att få veta mer om de respektive
destinationerna hänvisas besökarna till respektive turistorganisation, antingen via webben
eller fysiska besök på turistbyråerna. Turistkartan finns i tryck och digitalt:
https://svinesundskommitten.com/turism/wpcontent/uploads/sites/4/2019/06/grenseregionalt-turistkart.pdf
o Turer i Grenseland - Projektet har skapat konceptet ’Turer i Grenseland’ och där ingår tre
turförslag som projektet testat och utvecklat. Förutom dessa testade turer har projektet
också tagit fram två gränsregionala broschyrer på tema lokal mat respektive paddling.
Broschyren ”Paddling på gränsen – naturnära semesterupplevelser” har fokus på steder å
padle, leie utstyr og få enkel tilgang til gode naturopplevelser i regionen. Matbroschyren ”En
smakrik gränsregion” handlar om spisesteder og råvareprodusenter som fokuserer på
lokalmat og bruk av disse råvarene. Syftet med samtliga produkter inom ’Turer i
Grenseland’ är att ge besökarna information om vad man kan göra i gränsregionen och hur
man enkelt kan kombinera en resa i både Sverige och Norge. Informationsmaterialet som
tagits fram inom projektet har fortsatt spridits via hemsidor och Facebook. Materialet har
även tryckts och finns hos turistbyråerna i gränsregionen. På Svinesundskommitténs hemsida
finns materialet som tagits fram: https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-somattraktion/
• Guidekurs och guidepool
En av de större aktiviteterna inom projektet är en guidekurs som har ett fokus på skyddade
naturområden och gränshistoria. Kursen består av sex eller sju träffar, torsdag till söndag, på olika
årstider under ett år. Vi besöker skyddade naturområdena i gränsregionen - Kosterhavets
nationalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark, Tresticklan nationalpark och Haldenkanalen Regionalpark –
men också andra turistdestinationer i gränsregionen. Träffarna innehåller seminarier, studiebesök
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och många praktiska moment. Kursen avslutas med en uppguidning där deltagarna genomför en
examen. Totalt 24 guider har gått kursen och dessa guider är de första guider som auktoriserats av
både Sveriges guideförbund (SveGuide) och Norges Guideförbund. Projektet har startat en
guidepool där alla auktoriserade guider finns. Guidepoolen finns på www.gransguiderna.com /
www.grenseguidene.com
Studieresor inom gränsregionen
Projektet anordnar under projekttiden tre olika studieturer – till de tre delområden som ingår i
projektet: norra Bohuslän, Dalsland och Östfold. Studieresorna riktar sig mot turistföretag och mot
turistorganisationer och syftar till att både lära känna varandra – över delområdenas gränser – och
lära känna regionen. I förlängningen kan detta leda till nya samarbeten och nya produkter. I april
2018 genomfördes en studieresa till Dalsland, i oktober 2018 gick studieresa till Östfold och
studieresan till norra Bohuslän genomfördes i maj 2019.
Kurser inom sociala medier och fotografiering med mobilkamera
Projektet arbetar med att stärka besöksnäringsföretagen i gränsregionen genom att erbjuda dem
olika kompetenshöjande insatser. Under 2019 har projektet erbjudit kurser i sociala medier samt
kurs i fotografering med mobilkamera. Dessa kurser syftade till att ge turistföretagen fler och bättre
verktyg till att nyttja möjligheterna som sociala medier.

5.2.4 Hållbar besöksnäring på gränsen
Tidsperiod: 1 januari 2020 till 31 december 2021
Projektägare: Svinesundskommittén
Medfinansiärer: Fyrbodals kommunalförbund
TotalBudget: 1 200 000 sek
Samarbetspartners
• Fyrbodals kommuner
• Svinesundskommitténs medlemmar
Övergripande mål
Projektet Hållbar besöksnäring på gränsen arbetar gränsregionalt för att ta tillvara på den potential som finns
inom den gränsöverskridande besöksnäringen. Projektets huvudsakliga mål är att ta fram en långsiktig
strategi för det gränsregionala samarbetet inom besöksnäringen.
Projektet syftar till att arbeta för en mer hållbar destinationsutveckling i gränsregionen. Enskild är respektive
destination för liten att arbeta med detta själv men tillsammans med turistorganisationer och företag i
Bohuslän, Dalsland och Østfold uppnår vi en kritisk massa som möjliggör ett arbete för en mer hållbar
destinationsutveckling.
Resultat och aktiviteter
Projektets första år har påverkats kraftigt av den pågående coronapandemin. Under våren 2020 ändrades
spelplanen för projektet Hållbar besöksnäring på gränsen på samma sätt som den ändrade förutsättningar
för väldigt mycket världen över. I projektet har vi anpassat oss ifrån det rådande läget och har anpassat
aktiviteterna. Besöksnäringen är en av de absolut hårdast drabbade näringarna och att arbeta över gränsen
har försvårats sedan landsgränsen mellan Sverige och Norge stängde i mitten av mars.
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Projektets huvudsakliga mål är att ta fram en långsiktig strategi för det gränsregionala samarbetet inom
besöksnäringen. I nuvarande situation – med en bransch i en djup kris och en stängd gräns – är det
utmanande att arbeta mot det huvudsakliga målet. I början av året genomfördes ett gemensamt möte mellan
representanter från styrelserna i de svenska och norska turistorganisationerna som ligger närmast gränsen.
Detta möte var ett första steg mot att ta fram en långsiktig strategi för det gränsregionala arbetet. Det
första mötet var mycket positivt men på grund av pandemin har detta arbete pausats och
turistorganisationerna har haft andra, mer akuta frågor att arbeta med.
Under året har fyra möten genomförts tillsammans med turistcheferna i gränsregionen. Cronapandemin har
påverkat de olika destinationerna i gränsregionen på olika sätt och de olika turistorganisationerna har stått
inför olika utmaningar. Under våren beskrev Strömstads representant å ena sidan mycket stora utmaningar
inom samtliga delar inom besöksnäringen med ett sviktande kundunderlag. Fredrikstad å andra sidan såg
framför sig en sommar där man förväntade sig fler besökare än vanligt (med tanke på att de norrmän som i
vanliga fall åker utomlands istället skulle komma att turista inom Norge) samtidigt som kaféer och
restauranger hade restriktioner kring hur man gäster man kunde ta emot.
Att arbeta för att arrangera kunskapsträffar för guider var en viktig aktivitet i ansökan. Här har vi genomfört
ett samarbete med projektet Marint Gränsforum Skagerrak för att tillsammans med Tjärnö marina
laboratorium bjuda in till en kunskapsträff på temat ”Att leda en strandexkursion”. Kunskapsträffen
genomfördes i augusti, på ett coronasäkert sätt utomhus och med avstånd, men på grund av den stängda
gränsen hade norska deltagare inte möjlighet att delta.
5.2.5 Gränsmöjligheter för gränsregional utveckling - ta bort onödiga gränshinder
Tidsperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2021 2019
Projektägare: Svinesundskommittén
Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Budget: 1 871 000 sek
Övergripande mål
Ta bort onödiga gränshinder är ett tvåårigt projekt mellan Västra Götaland och Viken. Det övergripande
målet handlar om att:
•
•
•

Etablera en regional arbetsprocess mellan Västra Götaland och Viken för gränshinderarbetet inom
näringslivet och offentlig verksamhet.
Utveckla en långsiktig struktur i syfte att starta lösningsprocesser för att ta bort onödiga
gränshinder mellan Sverige och Norge. (metodiskt sätt kan verka i den nationella och nordiska
strukturen.)
Länsstyrelsen har goda kontakter på nationella nivå som är en resurs.

Summering av resultat från vårt regionala gränshinderarbete:
• Nationellt/Nordiskt drivit lösningsprocesser kring gränshinder
• Deltagit och rapporterat status på befintliga gränshinder samt lyft nya hinder, Nordiska
ministerrådet gränshindergrupp och genom förmötena till Gränshinderrådet som arrangeras av UD
digitalt.
• Deltagit och rapporterat status på befintliga gränshinder samt lyft nya hinder, Grenserådets webinar.
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Framgångar i gränshinderarbetet på regional nivå
Gränshinder är ett prioriterat arbetsområde inom Nordiska Ministerrådet och Svinesundskommittén har i
snart tio år arbetat för att minimera gränshinder för näringslivet utifrån ett gränsregionalt uppdrag. De
regionala insatserna är betydelsefulla både för oss som gränsregion och för ett framgångsrikt nationellt och
nordiskt gränshinderarbete. Under de senaste åren har fokus på näringslivets gränshinder förstärkts på
nationell och nordisk nivå.
Under perioden 2014–2020 identifierade Svinesundskommittén närmare 100 gränshinder för näringslivet. En
aktuell översyn (hösten 2020) visar att flera av de gränshinder för näringslivet som lyftes upp och beskrevs
tidigt under perioden har fått en lösning eller kommit närmare en lösning under vägen. Med andra ord har
lösningsprocesser gått framåt även med gränshinder som vi som regional aktör inte aktivt jobbat med under
hela perioden.
Slutsatsen blir att det är oerhört viktigt att lyfta gränshinder så att problematiken blir förståelig och att
samtidigt visualisera möjligheter ur ett regionalt perspektiv. Lika viktigt är det att vara uthålliga över tid.
Gränshinderarbete slutar inte heller vid ett löst hinder utan det är först när målgruppen upplever en lösning
som vi lyckats fullt ut.
Svinesundskommitténs tidigare arbete har resulterat i en arbetsprocess som nu prövas och kan utvecklas till
en metod för att driva gränshinderfrågor och lösa fler gränshinder.
I pågående projekt Ta bort onödiga gränshinder utvecklas ett gränsöverskridande samarbete, med fokus på
att utveckla stödstrukturen och etablera effektiva arbetsprocesser mellan regionerna Västra Götaland och
Viken.
Framgångsrikt gränshinderarbete på regional nivå bygger på ett väl utvecklat samspel mellan ett stort antal
aktörer på lokal, regional, nationell och nordisk nivå. Den regionala stödstrukturen behöver här fungera som
en central pådrivande funktion. Huvuduppgifterna för en sådan funktion är att fånga upp gränshinder och
identifiera problemen, driva på kommunikations- och lobbyinsatser, bygga nätverk, etc. Denna process
beskrivs i rapporten Framgångar i gränshinderarbetet på regional nivår – Norge och Sverige 5.
Stängda gränser har påverkat möjligheten att genomföra fysiska mötesplatser under 2020. Vi ser behov av
att utveckla digitala informationsseminarier kring att göra Affärer med Norge och Sverige under 2021.
Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation – Sverige och Norge
Rethinking wood är ett gränsöverskridande samarbete med trä i fokus. Under hösten och vintern 2019/2020
genomfördes kvalitativa intervjuer med företagsledare och andra företagsrepresentanter inom trä- och
byggrelaterade företag. Syftet med arbetet var att beskriva upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation
och att lyfta fram gränsmöjligheter för företag i svensk-norska gränsregionen mellan Oslo och Göteborg.
Arbetet med upplevda gränshinder beskrivs i artikeln Olikheter blir möjligheter 6.
Upplevda gränshinder handlar inte bara om faktiska gränshinder, utan om näringslivet i en gränsregion
påverkas positivt eller negativt av hur man upplever möjligheten att göra affärer på andra sidan gränsen. Det
övergripande målet är tydligt. Vi vill få gränsregionen att växa ihop och öka antalet affärer och jobb. Därför
måste vi jobba för att lösa både informella gränshinder och de formella gränshinder som hindrar
utvecklingen.
5
6

rapport_framgangar-i-granshinderarbete-regionalt.pdf (svinesundskommitten.com)
https://www.rethinkingwood.se/#!/olikheter-mellan-sverige-och-norge-blir-mojligheter

14

15

Intervjuerna har mynnat ut i en rapport, som ger en översikt över vad som idag kan hämma en utveckling av
byggbranschen över den svensk-norska gränsen - Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation 7.
Rapporten har spridits i det nordiska nätverket, Gränshinderrådet i Sverige och Norge, Nordiska
ministerrådet, Näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune och andra regionala
samt nationella aktörer. Några gränshinder som omnämns i rapporten Upplevda gränshinder kopplade till
träbyggnation:
•

•

•

Olika byggbestämmelser i Norden
De nordiska ländernas byggregler och krav på byggprodukter skiljer sig åt, vilket försvårar handeln
över gränserna och byggföretagens verksamhet i flera nordiska länder. Skillnader kan röra
brandskyddskrav, fuktkrav och krav avseende vatten och avlopp. Företagare som vill lägga anbud i
Norge kan ha svårt att få reda på vilka regler som gäller. Ibland tas en avgift ut för ska få ta del av
nationella anpassningsdokument.
Transporter över gränsen = LÖST
Producenter av timmer och trävirke upplever problem med tullproceduren. Företagen beskriver
att tulladministration, export- och importhandlingar är krångliga. Bristen på information har blivit ett
gränshinder och har även påverkat köerna vid bland annat gränspassagen i Svinesund.
Trafiktillstånd för att korsa gränsen utanför bemannad tullstation
Varutransporter från Sverige till Norge måste passera en bemannad tullstation om det inte innebär
en ”betydande omväg”. Norska Tollvesenet tolkar betydande omväg som 10 mil, en tolkning som
väsentligt ökar transportkostnaderna för företag som passerar gränsen många gånger per vecka. För
företag i norra Dalsland innebär denna tolkning stora tidsförluster och höga transportkostnader.

5.2.8 BIS
Tidsperiod: 2020 06 01 -2022 09 30
Projektägare: Region Värmland och Viken Fylkeskommune
Medsökande: Paper Province, Fyrbodals Kommunalförbund, Innovatum AB, Industriellt Utvecklingscenter
Dalarna AB,
Medfinansiärer/Partners: Svinesundkommittén:
Budget: 2 006 319 EUR
Stödprogram: Interreg Sverige-Norge
Svinesundskommittén ingår i projektet Bioeconomy Region in Scandinavia. Bioeconomy regions in
Scandinavia är ett tvåårigt samarbetsprojekt som riktar sig till små och medelstora företag som producerar
biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror. Projektet är en fortsättning på
Grön Tillväxt Trä – Rethinking Wood (Svinesundskommittén/Viken fylkeskommune) och projekt
Bioeconomy Region TBR (Region Värmland/Viken fylkeskommune).
Projektets fokusområden är hållbart byggande i trä, innovationer från skogen, fossilfria emballage samt
restströmmar. Detta innebär att kommittén jobbar vidare med frågorna inom grön tillväxt genom Interregprojektet Bioeconomy Region in Scandinavia.

7

https://svinesundskommitten.com/granshinder/wpcontent/uploads/sites/5/2020/06/upplevda_granshinder_trabyggnation_uppslag.pdf
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Svinesundskommitténs uppdrag handlar om att identifiera gränshinder kopplat till skoglig bioekonomi.
Under det tidigare projektet The Bioeconomy Region har det identifierats ett problem vad gäller tekniskt
förverkligande projekt över gränserna kopplat till finansiering. Det gäller att finna en finansieringslösning på
tvärs, idag kan till exempel SIVA finansiera testcenter i Norge, vilket inte fungerar mot Sverige.
Resultat och aktiviteter
• Svinesundskommittén har deltagit i flertalet möten:
o Projektledningsmöte
o TBR Grande finale, (slutkonferens)
o Kortismöte (korta möten var 14:e dag)
o Avstämningsmöte med Viken fylkeskommune 1 gång/ månad
• • Svinesundskommittén har börjat undersöka gränshindret kopplat till finansiering av testbäddar.

6. Nordiska Ministerrådet (NMR)

Svinesundskommittén innehar status som ett av tolv gränsregionala samarbetsområden inom ramen för
Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska program. Nordiska Ministerrådets stöd ger tyngd, legitimitet och
skapar ett positivt intresse för gemensamma lösningar för att uppnå samarbete över riksgränsen.
Ministerrådets stöd är av betydande vikt för kommitténs existens och verksamhet. För verksamhetsåret
2020 har Svinesundskommittén beviljats 736 000 DKK.
•
•

•
•

Svinesundskommittén har deltagit i de digitala möten som Nordiska Ministerrådets genomfört under
året, och det har endast varit Gränsregional Forum.
Svinesundskommittén är en av sex gränskommittéer som blivit utvald att under ledning av Nordregio 8
ingå i Nordiska ministerrådets temagrupper. Svinesundskommittén är en av två gränskommittéer i
temagruppen Innovativa och resilienta regioner. Arbetet är en del av Nordiskt samarbetsprogram för tillväxt
och utveckling.
Statusrapportering till Nordiska Ministerrådet. Sekretariatet har sänt den årliga rapporten till Nordiska
Ministerrådet som efter årsmötet skall kompletteras med årsbokslut och antagen
verksamhetsberättelse 9.
Nordiska ministerrådets regionalpolitiska program 2017 – 2020 har varit ledande för
Svinesundskommitténs arbete under verksamhetsåret Programmet har fokus på tre teman: hållbar
landsbygdsutveckling, innovativa och resilienta regioner samt hållbara städer och stadsutveckling.

8

www.nordregio.se
Statusrapportering till Nordiska Ministerrådet: https://svinesundskommitten.com/wpcontent/uploads/2019/03/rsrapport-svinesundskommitten-2018.pdf
9
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7. Styrelse, arbetsutskott & sekretariat

Svinesundskommitténs medlemmar utgörs av kommuner, fylkeskommuner och regioner.
• Kommuner
Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Mellerud, Rakkestad, Råde, Sarpsborg,
Strömstad, Trollhättan, Tanum samt Åmål.
• Fylkeskommuner
Viken fylkeskommune
• Regioner
Västra Götalandsregionen
Svinesundskommitténs arbete leds av styrelsen och arbetsutskottet
Styrelsen för verksamhetsåret 2020 består av 9 ledamöter och 9 ersättare/vara.
Arbetsutskottet består av 4 ledamöter + 2 ersättare/vara
Styrelse
Styrelsen 2020-12-31
Ledamot
Linda Engsmyr
Cecilie Agnalt
Bijan Zainali
Kent Hansson
Liselott Fröjd
Anne-Kari Holm
Per Jonsson
Michael Karlsson
Jon-Ivar Nygård
Arbetsutskottet
Linda Engsmyr
Cecilie Agnalt
Bijan Zainali
Kent Hansson
Ersättare /vara
Anne-Kari Holm
Per Jonsson

Ersättare/vara
Svein Larsen
Ulf Eriksson
Lars Tysklind
Roger Wallentin
Øivind Holt
Per-Erik Norlin
Anne Sörqvist
Bjørn Laabak

Sarpsborg kommune
Viken Fylkeskommune
Västra Götalandsregionen
Strömstad kommun
Tanum kommun
Halden kommune
Bengtsfors /Dals Ed kommun
Åmål kommun
Fredrikstad kommune

Sarpsborg kommmune
Viken Fylkeskommune
Västra Götalandsregionen
Strömstad kommun
Halden kommune
Bengtsfors kommun

Linda M Engsmyr,
Svinesundskommitténs ordförande

Ordförande och vice ordförande
Ordförande i styrelsen och arbetsutskottet är Linda M Engsmyr,
Sarpsborgs kommune. Vice ordförande i styrelsen och arbetsutskottet
är Kent Hansson, Strömstads kommun.
Årsmöte
Svinesundskommittén hade digitalt årsmöte 30 mars 2020 via Teams.

Kent Hansson,
Svinesundskommitténs vice
ordförande
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Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt digitalt under verksamhetsåret den 20
november
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har haft sju protokollförda möten under verksamhetsåret,
24 januari, 6 mars, 15 april, 12 juni, 18 september, 16 oktober, 20
november. Endast ett av dessa var ett fysiskt möte utöver ett fysisk på var
sin sida om gränsen på Gamla Svinesundsbron.

Elsie Hellström,
VD/ Daglig leder Svinesundskommittén

Sekretariat
Personal tjänsteköp från Strömstad kommun
Adm. och ekonom
Löneförrättare

Cathrin Birath
Lotta Carlsson

50 %
5%

Anställda i Svinesundskommittén
Processledare –MGFS 10
Processledare – GSA 11
Processledare – MGFS
Processledare- Gränslös turism
Projektledare – MGFS
Projektledare och kommunikatör MGFS
Kommunikatör - bas
Projektledare Riva gränshinder
Projektmedarbetare MGFS
VD/Daglig Leder

Cajsa Malin Sandblom
Louise Robertsson
Louise Robertsson
Louise Robertsson
Ingela Skärström
Julia Sandberg
Julia Sandberg
Annika Daisley
Leon Eriksson
Elsie Hellström

100 %
90 %
50%
50%
60 %
75 %
15%
100 %
50 %
100 %

*procentsatserna utgår från heltidstjänster

10
11

(t.o.m. 2020- 03-14)
(t.o.m. 2020-01-31)
2020-02-012020-01-01-

2020-11-01-

Förkortning av Marint Gränsforum Skagerrak
Förkortning av Gränsen som attraktion
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8. Ekonomisk redovisning 2020

Den ekonomiska redogörelsen omfattar perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
För en mer utförlig redovisning hänvisas till bilagda ekonomiska redogörelse.
Svinesund den 16 april 2021
Svinesundskommittén
Underskrifter

Linda Marie Engsmyr

Kent Hansson

Linda Marie Engsmyr (Apr 20, 2021 12:37 GMT+2)

Kent Hansson (Apr 20, 2021 12:51 GMT+2)

Linda M Engsmyr
Ordfører

Kent Hansson
Vice ordförande

Per Jonsson
Per Jonsson (Apr 27, 2021 09:07 GMT+2)

Jon-Ivar Nygård (Apr 28, 2021 08:41 GMT+2)

Per Jonsson

Jon-Ivar Nygård

Liselotte Fröjd

Bijan Zainali

Liselotte Fröjd (Apr 28, 2021 09:05 GMT+2)

Liselotte Fröjd

Cecilie agnalt (May 6, 2021 08:58 GMT+2)

Cecilie Agnalt

Bijan Zainali (Apr 28, 2021 09:55 GMT+2)

Bijan Zainali

Anne-Kari Holm

Michael Karlsson

Michael Karlsson (May 6, 2021 09:03 GMT+2)

Michael Karlsson

Elsie Hellström
Elsie Hellström (May 6, 2021 10:45 GMT+2)

Elsie Hellström
VD/Daglig Leder
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