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Justerare: Kent Hansson Cecilia Agnalt 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordfører öppnar mötet 

 

§ 2 Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Kent Hansson och Cecilie Agnalt. 

 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

§ 4 Inledning av ordförer  

Linda Engsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Idag tog Sverige bort 

kraven på PCR-test vid inresa. Det var rätt att skjuta upp mötet kommittén skulle 

ordnat med representanter i Stortinget och riksdagen denna dag. Flera har uttalat 

sig i frågan, och Svinesundskommittén har bidragit genom pressmeddelanden och 

debattartikel till att påverka den svenska regeringen.   

 

§ 5 Läget gällande gränsen och Covid-19 

Svinesundskommitténs initiativ till en gemensam debattartikel med övriga fem 

gränskommittéer utmed gränsen Norge-Sverige har publicerats i flera tidningar 

utmed gränsen efter nyår. Nu är det viktigt att hålla uppe trycket så att vi når 

likvärdiga inresekrav på vägen mot fullt återställd gränsfrihet. Bijan Zainali förslog 

att Svinesundskommittén skulle be om möte med Folkehelseinstituttet och 

Folkhälsomyndigheten för att bland annat få till en utvärdering av gränshindrens 

roll i smittbekämpningen.   

 

Beslut 

Svinesundskommitténs AU beslutar 

Att notera informationen.  

 

§ 6 Mötesdatum 2022 

VD har skickat ut förslag på mötesdatum för 2022.  

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att besluta enligt förslaget, förutom att AU på våren flyttas till 1 april, samt att 

AU vid jul flyttas till 8 december. 

 

§ 7 Høring om uppløsing av Viken fylkeskommune 
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Viken fylkeskommune har bjudit organisationer och invånare att yttra sig om 

fylkeskommunens framtid. Svinesundskommittén har fått möjlighet att yttra sig. 

Cecilie Agnalt föreslår att Svinesundskommittén yttrar sig utan att ta ställning, och 

framhåller att kommittén är oppmerksam på vad som föregår och är beredd att 

fortsätta samverka kring gränsfrågorna oavsett beslutet i Vikens fylkesting.  

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att VD får i uppdrag att ta fram ett remissvar som cirkuleras i AU för beslut per 

epost.  

 

§ 8 Behörighet till internetbank m.m.  

Lena Wallin har tillträtt som ny projektcontroller efter Cathrin Birath och AU 

behöver fatta beslut om hennes behörigheter. Den föreslagna behörigheten för 

den löpande förvaltningen är större än tidigare. Utifrån de summor som behöver 

transfereras per tillfälle är beloppsgränsen utökad till fyra prisbasbelopp per 

transaktionstillfälle. Likaså finns ingen beloppsgräns angiven för valutaväxling eller 

överföringar av externa projektbidrag till projektpartners. 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att Lena Wallin (710930-6600) har rätt att göra uttag eller överföringar från 

bankgiro och bank när det gäller den löpande förvaltningen, inklusive inbetalningar 

av företagsskatt och arbetsgivaravgifter, upp till fyra (4) prisbasbelopp per 

transaktionstillfälle, samt växla valuta från valutakontot samt överföra externa 
projektbidrag till projektpartners utan beloppsgräns, samt rätt att utkvittera 

ankommande ass, brev, postförskott och paket  

 

Lena Wallin har rätt att teckna avtal och säga upp föreningens 

telefonabonnemang.  

  

§ 9 Kontrakt Nordiska Ministerrådet 

År 2022 kommer Svinesundskommittén få totalt 757 000 DKK från Nordiska 

Ministerrådet. Av dessa får 406 000 DKK gå till basorganisationen och 341 000 

DKK ska gå till regionala utvecklingsprojekt som bidrar till den nordiska visionen 

om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. 

Projekten ska också bidra till ”Handlingsplanen 2022-24 för regionalsektorns 

inspel till visionen”. VD har skickat ut Svinesundskommitténs förslag till kontrakt. 

Nordiska Ministerrådet kan ha synpunkter.   

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  
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Att ge VD i uppdrag att skriva under kontrakt 2022 med Nordiska Ministerrådet 

med utgångspunkt från det utskickade förslaget. 

 

§ 10 Gällande kollektivavtal 

Svinesundskommittén är en ideell förening ägd av kommuner och 

fylkeskommun/region i Norge och Sverige. Föreningen har sitt säte i Strömstad, 

Sverige och är medlem i Sobona, de kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal med flera 

arbetstagarorganisationer.  

Det finns ett antal olika kollektivavtal och VD har efter beredning med stöd av 

Strömstads kommuns HR-avdelning och Sobona kommit fram till att det är mest 

lämpligt att Svinesundskommittén tillämpar det kollektivavtal som slöts 2020-11-

03 med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Skälet är att den 

typ av verksamhet kommittén bedriver samt det faktum att arbetstagarnas har 

varierande fackliga tillhörighet. Avtalet gäller 2020-11-01 – 2024-03-31. 

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att Svinesundskommittén tillämpar kollektivavtal HÖK AKV och AB.  

 

§ 11 Gällande pensionsavtal  

Det finns två olika pensionsavtal för anställda inom kommuner och landsting. 

Vilket avtal arbetsgivaren ska tillämpa beror på vilket år arbetstagaren är född, om 

inte en överenskommelse har slutits i ett lokalt kollektivavtal eller med 

arbetstagaren. Den som är född 1986 eller senare omfattas av AKAP-KL. Den 

som är född 1985 eller tidigare omfattas av KAP-KL. 

 

Svinesundskommittén har använt sig av AKAP-KL för samtliga anställda. Eftersom 

den nytillträdde VD:n tidigare har omfattats av KAP-KL så har VD rätt att kvarstå 

i KAP-KL.  

 

Det är enklare för en liten organisation som Svinesundskommittén att 

administrera AKAP-KL. Med AKAP-KL kan arbetsgivare enkelt kan räkna ut och 

avsätta pengar för framtida pensionskostnader hos KPA. Med KAP-KL måste 

arbetsgivaren sätta av pengar i bokföringen till en så kallad pensionsskuld. Det 

innebär också ökad administration för löneadministratören att hantera två olika 

pensionssystem.  

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  
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Att KPA pension får beräkna vad en flytt av VD respektive eventuell annan 

påverkad personal från pensionsavtal KAP-KL till AKAP-KL innebär. 

Att Svinesundskommitténs ordförande får i uppdrag att ingå en 

överenskommelse med VD om att VD ska gå in i AKAP-KL, från 1 maj 2021 och 

kompenseras utifrån de beräkningar som KPA Pension gör.  

Att om överenskommelsen är klar efter den 31 januari så görs extra 

inbetalningar 2022 för att kompensera för de pensionsinbetalningar som borde 

gjorts 2021 enligt beräkningen från KPA Pension.  

Att VD får i uppdrag att vid nyanställningar överenskomma med arbetstagare om 

att tillämpa AKAP-KL i de fall det behövs. 

 

§ 12 Mötet med medlemmar i Stortinget och Riksdagen 

Det planerade mötet på Stadshuset i Strömstad den 21 januari har flyttats till 8 

april kl. 11-14 i Strömstad stadshus. 

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen. 

  

§ 13 Medlemsturnén/Svinesundskommittén 2.0 

Ordförande och VD ska ut och möta Svinesundskommitténs medlemmar i 

februari. Syftet är att följa upp valet av fokusområden som styrelsen gjorde 2015 

och att få in önskemål för den framtida inriktningen av Svinesundskommittén. VD 

skickade ut för diskussion ett PM med en sammanfattning av strategiska styrbeslut 

från stadgarna, verksamhetsplan 2022 och verksamhetsberättelse 2020. AU 

diskuterade inriktning och lämpliga mötesformer. Nästa sammanträde 1 april får 

beslut tas om Svinesundskommittén 2.0 som förslag till årsmötet. Bijan Zainali 

föreslår att Interreg Norge-Sverige-programmet inbjuds till sammanträdet 

eftersom de som finansiärer sätter viktiga ramar.    

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen. 

 

§ 14 Tillitsbygging mellom ungdomstrinn 

Styrelsen beslutade på sitt möte i november 2021 att delegera detta 

projektförslag till AU att ta ställning till. VD informerar om att Strömstad 

kommuns utbildningsförvaltning initialt ställer sig positiv till ett utbyte med Halden 

kommune mellan elever i årskurs 8 och 9. Flera medlemmar i AU uttalar sig 
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positivt om ett pilotprojekt. Anne-Kari Holm ska sätta skolchefen i kontakt med 

VD.   

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen. 

 

§ 15 Information om projektläget 

VD informerar om att Västra Götalandsregionen och Viken fylkeskommune har 

tagit formella beslut att medfinansiera projektet ”Permanent gränsregionalt 

uppdrag – framgångar i gränshinderarbetet” under åren 2022-24.  

 

Fyrbodals kommunalförbund och EU:s Interregprogram Norge-Sverige har tagit 

beslut om att medfinansiera Förstudie norsk-svensk samverkan kring natur och 

kulturvärden gamla Svinesundsbron. Halden kommune har gått in som norsk 

projektpartner.  

 

EU:s Interregprogram Norge-Sverige har också beviljat Svinesundskommittén 

förstudiemedel för projektet Besöksnäring 2.0. Norsk projektpartner är Visit 

Østfold/Inspiria. De tre beviljade ansökningarna inom fokusområde besöksnäring 

påverkar styrelsens beslutade budget 2022 positivt.  

 

Inom projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia ska ett politikermöte äga rum 

den 28 januari. VD undersöker tidpunkten och möjligheten för Linda Engsmyr 

eller Per Jonsson att delta.  

 

På grund av pandemin är Skagerrak-konferensen flyttad från februari till 3-4 maj 

2022. Slutkonferensen för Marint Gränsforum Skagerrak kommer att äga rum i 

början på juni. 

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen.   

 

§ 16  

 

 

Gränskonferens 

VD informerar om mötet med Andreas Catoni och Thomas André Hansen. 

Västra Götalandsregionen och Viken fylkeskommune samarrangerar gärna en 

konferens för att återstarta det gränsregionala samarbetet med fokus på 

näringslivet. Talare och tidpunkten för konferensen diskuterades och lämpligast 
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ansågs oktober efter det svenska valet. Per Jonsson föreslog ett samarbete med 

Värmland.  

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen.   

 

§ 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18  

 

 

 

 

 

 

§ 19 

Placering av besparingar i lågriskfond 

Styrelsen gav AU i uppdrag att flytta max 500 000 kronor av kommitténs sparade 

tillgångar från ett bankkonto utan ränta, till ett sparkonto eller fond så att någon 

avkastning kan erhållas. VD har fått vägledning från Strömstad kommun om att 

öppna ett konto på Nordnet eller Avanza för att själv köpa en fond. VD föreslår 

att Svinesundskommittén tar rygg på Strömstad kommun som i mars kommer att 

göra vissa fondval och följer deras placeringar med lågrisk, dvs. 60% aktiefond och 

40% räntefond. Punkten är ett informationsärende, men AU går till beslut.  

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att VD får i uppdrag att överföra pengar till ett bankkonto med ränta på.  

Att VD får i uppdrag att återkomma med förslag på lämpliga fonder. 

 

Utfall av upphandlingen av kommunikationstjänster 

VD informerade om utfallet av upphandlingen av nya kommunikationstjänster. 

Bozzanova fick uppdraget för ett år, med möjlighet till ett års förlängning. 

 

Svinesundskommitténs AU beslutar  

Att notera informationen. 

 

Övriga frågor 

Linda Engsmyr uttrycker att det är positivt när VD skickar skriftliga förslag till 

beslut inför möten med AU.   

 

Bijan Zainali lyfter frågan om det är ok med stadgarna att AU gör om ett 

informationsärende till beslutsärende. VD ser inga hinder för detta i stadgarna.  
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