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§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordfører öppnar mötet 
 

§ 2 Val av justerare 
Att justera dagens protokoll valdes 
 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns 
 

§ 4 Inledning av ordförer  
Linda Engsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

§ 5 Information om Interreg ÖKS och Norge-Sverige 
Frode Frisvoll från Viken fylkeskommune informerade om de nya Interreg-
programmen som berör vårt gränsområde. Troligen öppnar programmen för 
projektansökningar i augusti för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och i juni 
för Interreg Norge-Sverige. Diskussion följde om olika projektidéer. Frodes bilder 
biläggs protokollet.   
 
Beslut 
Svinesundskommitténs AU beslutar 
Att notera informationen.  
 

§ 6 Läget gällande gränsen och Covid-19 
Linda Engsmyr gladde sig åt att denna stående dagordningspunkt nu äntligen kan 
tas bort. Gränsen är helt öppen igen, men det är fortsatt viktigt att arbeta för att 
de nationella beslutsfattarna tar lärdom av pandemin. Tisdag 5 april träffas de två 
statsministrarna och Svinesundskommittén har skickat ut ett pressmeddelande för 
att påminna journalister om vårt önskemål att folkhälsomyndigheterna ska få i 
uppdrag att samarbeta.  
Diskussion följde om risken för nya gränskontroller i och med kriget i Ukraina 
och den stora flyktingströmmen. Sverige har infört id-kontroller mot Danmark.  
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
 

§ 7 Handlingar till årsmötet och konstituerande sammanträde 
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VD hade skickat ut förslag till sedvanliga handlingar till årsmötet och 
konstituerande sammanträde. Ändrat jämfört med föregående år är följande: 
•  Verksamhetsberättelsen 2021 finns på både svenska och norska. 
•  En översyn av vision, övergripande mål och roll/uppdrag i 
verksamhetsberättelsen 2021 med syftet är att formuleringarna framöver i 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan blir överensstämmande.  
•  Verksamhetsplan för 2023 föreslås fastställas först på styrelsemötet hösten 
2022.  
 
Årsredovisningen med bokslutet från revisorerna Ernest & Young var försenat.  
 
Bijan Zainali föreslog att inte nu ändra vision, övergripande mål och roll/uppdrag i 
verksamhetsberättelsen 2021. Bijan föreslog att årsmötet ger AU i uppdrag att 
göra en översyn av vision, övergripande mål och roll/uppdrag som styrelsen kan 
besluta om i verksamhetsplanen 2023.  
  
Beslut 
Svinesundskommitténs AU beslutar 
Att godkänna årsredovisningen per epost. 
Att i verksamhetsberättelsen 2021 använda skrivningarna i  
verksamhetsberättelsen 2020 gällande vision, mål och roll/uppdrag. 
Att föreslå årsmötet att ge AU i uppdrag att göra en översyn av vision, 
övergripande mål och roll/uppdrag.  
Att skicka handlingarna till medlemmarna, styrelseledamöterna, ombuden, 
valberedningen och revisorerna. 
Att skicka handlingarna till det konstituerande styrelsemöte till 
styrelseledamöterna. 
 

§ 8 Marint Gränsforum Skagerrak – bildande av Politiskt Forum 
Skagerrak.  
Inom ramen för projektet Marint Gränsforum Skagerrak har 
Svinesundskommittén arbetat för bildandet av Politiskt Forum Skagerrak. De två 
fylkena Vestfold og Telemark och Viken har beslutat 2021 att de vill bilda detta. I 
mars kom besked att även Västra Götalandsregionen är positiv. VD har skickat ut 
det förslag till beslut som de regionala politikerna har ställt sig positiva till. I 
förslaget till beslut är Svinesundskommittén sekretariat för forumet och får 
finansiering för detta av de tre fylkena/regionen för att kunna finansiera en 
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halvtidstjänst (75 000 SEK år 2022 och 150 000 SEK år 2023 från varje 
organisation).  
 
Bijan Zainali lyfter frågan om relationen mellan forumet och Svinesundskommittén 
och vikten av att årsmötet informeras. VD visar bild av hur forumets mål och 
uppdrag stämmer överens med Svinesundskommitténs vision, uppdrag som 
samarbetsarena samt fokusområde blå tillväxt. Arbetsutskottet bör få information 
från forumets möten. Per Jonsson lyfter att detta kan bli en precedens för andra 
fokusområden. Linda Engsmyr anser att det får fastställas från fall till fall.    
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att Svinesundskommittén är med och etablerar Politiskt Forum Skagerrak. 
Att Svinesundskommitténs roll är att vara sekretariat åt Politiskt Forum 
Skagerrak.   
Att finansiera sekretariatet med 37 500 kr år 2022 och 75 000 kronor år 2023.  
  

§ 9 Mötet med medlemmar i Stortinget och Riksdagen 
VD informerar mötet den 8 april med Østfoldbenken och Norra Västra 
Götalandbänken. Från Riksdagen deltar: Ann-Sofie Alm, Johan Hultberg, Magnus 
Jacobsson, Fredrik Christensson, Mats Wiking och Elin Segerlind. Från Stortinget 
deltar: Freddy André Øvstegård, Kjerstin Wøyen Funderud, Ole André Myhrvold, 
Tage Pettersen, Solveig Vitanza och Stein Erik Lauvås.  

Diskussion om det viktigaste vi vill föra fram: 1) att myndigheter får i uppdrag att 
säkra upp en gemensam norsk-svenska krishanteringsplan inför framtiden (a) 
främst folkhälsomyndigheterna, b) men även andra myndigheter som polis, 
justitiedepartement, myndigheten för krisberedskap), 2) medlemmarnas hjälp med 
detta, 3) årligt möte mellan medlemmarna och kommittén.    

Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
 

§ 10 Medlemsturné/Svinesundskommittén 2.0 
Ordförande och VD har haft goda samtal och lyssnat in Svinesundskommitténs 
medlemmar i februari-mars. Den 7 april sker sista mötet med presidiet i Västra 
Götalansregionens regionutvecklingsnämnd. Hittills har samtliga medlemmar 
ansett att de fyra fokusområdena är fortsatt relevanta. Det finns lite skiftande 
meningar om kommittén ska arbeta med infrastruktur och arbetsmarknad/ 
kompetensförsörjning. 
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Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
 

§ 11 Marint Gränsforum Skagerrak 
AU är styrgrupp åt projektet. VD informerar om en del av de många aktiviteter 
sista halvåret för projektet: planforum 5 april, Skagerrak-konferens 3-4 maj, marin 
kunskapsdag för politiker 13 maj, slutkonferens 8 juni. Medlemmar i AU deltar 
kostnadsfritt i arrangemangen.  

Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
 

§ 12 Besöksnäring 2.0  
VD informerar om förstudien som igår genomförde en workshop med 
besöksnäringsaktörer på Hotell Scandic Laholmen i Strömstad. Worskhopen gav 
bra idéer framåt för en projektansökan till Interreg Norge-Sverige gällande 
digitalisering och hållbarhet i besöksnäringen.  
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
  

§ 13 Förstudie norsk-svensk samverkan natur och kulturvärden gamla 
Svinesundsbron 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 14 

VD informerar om att förstudien skickar ut pressmeddelande 4 april om dess 
existens och att boende, företag och fastighetsägare bjuds in till dialogmöte den 
24 maj. Ett gott samarbete är etablerat med Halden kommune och flera aktörer i 
styr- och referensgruppen.  
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
 
Besök av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
VD informerar om att kulturnämnden kommer den 4 maj kl. 19.30 att besöka 
jubileumsutställningen på Tullhuset vid Svinesundsbron. Nämnden har finansierat 
den vid förra årets 75-års-jubileum.  
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
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Tillitsbygging mellom ungdomstrinn 
VD informerar om att ett möte har ägt rum i februari med skolchefen i Halden 
kommun. Chefen är intresserad av utbyte med Strömstad, men de skulle kontakta 
Viken fylkeskommune för att därefter återkomma om tydligare besked. Så har 
ännu inte skett. Strömstad kommuns utbildningsförvaltning har före jul ställt sig 
positiv till ett utbyte med Halden kommune mellan elever i årskurs 8 och 9.  
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen. 
 

§ 15 Gränskonferens 
AU har beslutat om en konferens för att återstarta det gränsregionala samarbetet 
med fokus på näringslivet, i samarbete med Viken och Västra Götaland. VD 
informerar om Annika Daisley har kontaktat norska handelsministern Jan Vestre 
för att inbjuda honom som huvudtalare till arrangemanget. Förslag om att Haldens 
Brygga kultursal vore en lämplig lokal, att konferensen bör vara fysisk och ej en 
hybridkonferens, eventuellt kunna sändas live, mycket tid för nätverkande.     
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen.   

 
§ 16  
 

 
Nordiska gränskommittéernas möte i Köpenhamn 10–11 mars 
Ordförande och VD informerar om mötet där även Thomas André Hansen och 
Cecilie Agnalt deltog. En lärdom för framtiden är att det behövs mer tid för 
pauser så att deltagarna får tid att samtala och utbyta erfarenheter. Årets 
gränsregionala forum arrangeras i norra Finland 28–29 september.  
 
Svinesundskommitténs AU beslutar  
Att notera informationen.   

  
Övriga frågor 
VD informerade om att hon ämnar ta fram underlag gällande fördelar och 
nackdelar med att Svinesundskommittén registrerar sig och får ett 
organisationsnummer i Norge. En klar fördel är att då kan Svinesundskommittén 
söka Interreg-projekt utan att ha med en norsk projektägare.   

 

Cecilie agnalt (Apr 6, 2022 07:40 GMT+2)Bijan Zainali (Apr 6, 2022 18:46 GMT+2)
Bijan Zainali

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-LsM1hM_LQMaXbKuItfHCUPFXaLpD8V8
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-LsM1hM_LQMaXbKuItfHCUPFXaLpD8V8


Protokoll AU 2022-04-01
Final Audit Report 2022-04-06

Created: 2022-04-05

By: Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAA-LsM1hM_LQMaXbKuItfHCUPFXaLpD8V8

"Protokoll AU 2022-04-01" History
Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
2022-04-05 - 12:19:51 PM GMT

Document emailed to Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no) for signature
2022-04-05 - 12:43:29 PM GMT

Email viewed by Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no)
2022-04-06 - 5:39:59 AM GMT- IP address: 104.28.105.25

Document e-signed by Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no)
Signature Date: 2022-04-06 - 5:40:53 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.18.60.112

Document emailed to Cecilia Nilsson (cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com) for signature
2022-04-06 - 5:40:55 AM GMT

Email viewed by Cecilia Nilsson (cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com)
2022-04-06 - 8:14:14 AM GMT- IP address: 104.28.31.65

Document e-signed by Cecilia Nilsson (cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com)
Signature Date: 2022-04-06 - 4:38:46 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se) for signature
2022-04-06 - 4:38:48 PM GMT

Email viewed by Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se)
2022-04-06 - 4:44:00 PM GMT

Document e-signed by Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se)
Signature Date: 2022-04-06 - 4:46:28 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com) for signature
2022-04-06 - 4:46:30 PM GMT



Email viewed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)
2022-04-06 - 5:42:01 PM GMT

Document e-signed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)
Signature Date: 2022-04-06 - 5:42:55 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2022-04-06 - 5:42:55 PM GMT


		2022-04-06T10:42:58-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




