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studiemöjligheter

Gränslös
kunskap



Kritiska framgångsfaktorer Målsättning Åtgärd

Gränslös förskola Fritt val av förskola i Haparanda/Tornio Uppdatera förskoleavtalet mellan   
Haparanda/Tornio 

Gränsöverskridande 
samarbete inom 
utbildning

Skolorna har årligen gemensamma teman för utbildning  
och undervisning 

Entreprenörskap med i undervisning på alla nivåer

Senast år 2015  har alla elever i Haparanda/Tornio 
möjlighet att studera grannspråket (finska, svenska) 

- gemensamma utbildningar 
- samarbete mellan vänskolor 
- Gemensamma projekt (personal, elever)
- lärarutbyte
-internationellt ungdomscenter

Skrivs in i läroplan/utbildningsprogram

Valfri svenska tillbaka på låg- och mellan-
stadiet i Tornio 2011 
Svenska som  A2 språk på högstadiet  i 
Tornio  2014

Flerspråkiga utbildnings- 
och studiemöjligheter

Vittomfattande samarbete mellan Finland och Sverige
inom  gymnasie- och högskolenivå är  resurs för 
utvecklande av kompetens i gränsregionen

- Gemensam viljeförklaring att ordna 
utbildning

- Yrkesinriktade utbildningar i gemensamma 
lokaler och blandade grupper 

- Öka Europrogrammets dragningskraft och 
effektivera marknadsföring 

- Utbud av svenskspråkiga utbildnings-
program i Tornio jämsides med andra 
internationella utbildningsprogram  



Utvecklande av persontrafik 

Utvecklande av godstrafik 

Logistisk service 

Logistisk
nod



Kritiska framgångsfaktorer Målsättning Åtgärd
Utvecklande av persontrafiken Haparanda-Tornio resecentrum På Gränsen – Rajalla

Persontrafik på järnväg på sträckan Uleåborg- 
Tornio/Haparanda – Luleå

Hamn för kryssningsfartyg, transporter från hamnen 

AIRPORT Haparanda/Tornio/Kemi 

Samordna kollektivtrafik

Lobbying hos finska och svenska Trafikverket

Analys, intresseförfrågan, utredning om    
åtgärder

Förbättra flygförbindelsen  mellan Kemi-
Helsingfors
Hitta en operator till förbindelsen Kemi-
Stockholm
Lobba för tvärförbindelse Kemi-Tornio –
Tromsö - Murmansk
Utreda möjligheter att starta charterflyg

Utvecklande av 
godstrafiken 

RAILPORT Haparanda-Tornio

Nyttja Norrbotniabanan

Öppna järnvägsförbindelsenNorthern Axis , 
NorthEastWest Corridorin (N.E.W) 

SEAPORT Tornio-Haparanda
Året runt djuphamn

Bygga logistikcentrum för järnvägs- och 
vägtrafik som tjänar även gruvverksamheten 
Lobba logistikföretag och kartlägga deras  
behov, marknadsföra möjligheter

Nordiskt samarbete; Barents – Ryssland –
samarbete, lobba i EU

Användning av Röyttä hamn  även till andra 
sjötransporter än Outokumpus 
Logistikutredning
Markplanering



Kritiska framgångsfaktorer Målsättning Åtgärd
Logistisk service Välfungerande och flexibel lokal kollektivtrafik 

Haparanda –Tornio

Samordnade tidtabeller för lokal och regional trafik 

Bra gränsöverskridande service 

Samordnad finansiering, förankring hos politiker
och allmänheten 

Stabilisera Ringlinjen – Kaupunkilinja och
garantera  kontinuitet 

Marknadsföring av linjen

Intensifiera samarbete med entreprenörer
/aktörer
Realisera Haparanda-Tornio resecentrum
Samordna översiktsplan och intensifiera  
samarbete inom markanvändning 
Ta fram idéer till projekt, planera och rea-
lisera i  samverkan
Gränsöverskridande GC-vägar, broar,  
gator,  vintervägar

Genomföra muddring i älvmynningen 

Fördjupa samarbete mellan förvaltningar,
sammanslå verksamheter inom t.ex. fritid,
tekniska  service och samhällsplanering

Gemensam lobbying mot regionala och 
nationella myndigheter



Näringslivsklimat i toppDynamisk
företagsamhet



Kritiska framgångsfaktorer Målsättning Åtgärd
Näringslivsklimat i topp

Offentliga näringslivstjänster av hög kvalitet, 
attraktiv  investeringsmiljö vilkas utveckling 
stöds av ett aktivt  beslutsfattandesystem. 

Regionens näringslivsklimat är Sveriges och  
Lapplands bästa.
Företagen är tvillingstädernas utvecklings-
motorer
Regionens näringslivsstruktur har blivit mång-
sidigare

Tillgång till kvalificerad arbetskraft  

Elementen för livskvalitet i Haparanda-Tornio
attraherar i val av boende- och studieort

Effektiv intern/extern marknadsföring 

Svara för gruvindustrins behov av 
underentreprenad 

En gemensam viljeförklaring för utvecklande av 
turismen.

- Starta näringslivs- och innovationscentrum –
företagshotell - På Gränsen med rådgivning,  
företagskuvösverksamhet, projektledning och forskning 
Flexibel planläggning, markplanering och detaljplanering 
som svarar för näringslivets behov
Rekrytering av nya företag inom branscher där utbudet är
litet, förstärka konkurrensen om  företagsetableringar 
inom modern teknologi
Konkurrenskraftig struktur inom service, dess upprätt-
hållande och utvecklande 

Förutse och kartlägga behovet av nya nödvändiga 
utbildningsprogram, uppdatera och säkerställa nuvarande 
utbud och komplettera med specifika program (gruvindustri)

Öppen, snabb och pålitlig extern/intern interaktiv
kommunikation som stödjer HaparandaTornios och 
regionens varumärke 
- Tydliga och enhetliga riktlinjer 
- Tillräckliga resurser 
- Gemensamma spelregler / ”intern kundrelation”
- Lyssna på feedback – skapa metoder för 
uppföljning
Bygga upp ett välfungerande nätverk för marknadsföring av
utbudet inom verkstadsindustri,  planering, byggsektorn, 
service, material, förmedlare
Ta fram ett tydligt program för att utveckla branschen  
(Destination) 
Utnyttja havet och älven bättre
Utnyttja LEO, designing av utbudet
Investeringar i stråk och leder



Hälsa - Trygghet – Säkerhet

Levande, gemensam och tillgänglig 
stadskärna 

Tvillingstaden vid älven och havet

Hållbar utveckling och minskad 
klimatpåverkan 

Hållbar
livsmiljö



Kritiska framgångsfaktorer Målsättning Åtgärd
Hälsa - Trygghet – 
Säkerhet.

Intensifiera gränsöverskridande samarbete mellan
kommunerna,  myndigheterna och tredje sektorn 
inom hälsa, trygghet och säkerhet 

- Arrangera internationell 112 –dag
- gemensam trygghetsstrategi

Levande, gemensam
och tillgänglig 

stadskärna

På Gränsen – området är hjärtat av den  
internationella och mångkulturella tvillingstaden, 
och erbjuder mångsidig service och möjlighet till
trivsamt boende i staden. 
Gränstorget (Victoriatorget) och Gränsparken är 
levande mötesplatser där det händer hela tiden 
oberoende av årstiden. 

Mjuk, tillåtande (”barnslig”) och funktionell miljö, 
där barn och ungdomar har en central roll i 
planering = Konstverk får röras, gränsmattan får   
beträdas, gränser får överskridas

Byggande av På Gränsen –området slutförs 
(miljöplanering med ljus, ljud och vatten)

- Program för att upprusta stadskärnan, temalekparker  
- Utveckla och marknadsföra Ringlinjen 
- Gemensam organisation för centrumutvecklande 
(bl.a. arrangemang, samarbete mellan företag, 
gemensam marknadsföring = VårGemenskapsanda
Utveckla stadsviken och älvmynningen (bl.a. 
skyltning,  leder, GC-trafik)

Aktiverande genomförandeplanering av offentlig miljö

Tvillingstaden vid 
älven och havet 

Älvdalen, skärgården och kusten som 
attraktionsfaktorer  

- Utveckla boendemiljöer av hög kvalitet vid älven och 
kusten

- Möjlighet att utveckla året om aktiviteter vid vattnet (bl.
båtleder och hamnar, skoterleder, skidspår, isvägar, 
rastplatser och guidning) 

- Utveckla gränslösa friluftsleder och GC-vägar i älvdalen
(bl.a. bron över Kukkolaforsen)

Hållbar utveckling och 
minskad klimat-
påverkan

Minskande och hållbar energianvändning.
Öka förståelsen för miljön och klimatpåverkan.

Utveckla avfallshanteringen
Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
Införa ett hållbart kretsloppstänkande



Utnyttjande av läget vid gränsen och naturliga 
attraktioner i kulturen och naturen 

Upplevelserik
handels- och
besöksplats



Kritiska framgångsfaktorer Målsättning Åtgärd

Utnyttjande av läget vid 
gränsen och naturliga 
attraktioner i  kulturen 
och naturen

Haparanda-Tornio är nationellt och  
internationellt   intressant shopping- och 
besöksmål,   vars   dragningskraft grundar sig 
på läget, natur- och kulturmål samt turistservice 
av hög kvalitet.

Ökad konferensturism från Finland, Sverige och 
internationellt 

Slutföra infrasturkturinvesterinarna inom På
Gränsen – Rajalla och utveckla området till ett 
upplevelserikt turistmål (bl. arrangemang)
E4 –Shoppingcorridor Björka - Torppi
- karaktär, miljö, guidning, infrastruktur, trafik
- arbetsfördelning, fördelning av kostnader 
- förankra intressegrupperna 
- genomföra planerna

. 
Utveckla Kukkolaforsen till Haparanda-Tornio
älvdalens gemensamma turistcentrum.
Utveckla havsnära aktiviteter och servicen som
turistattraktion (bl. nationalparkerna)
Etablering,  utveckling och koordinering 
av nya företag inom upplevelseturismen, 

Mångsidig reseguideservice av hög kvalitet 
Motivera företag till samlad kundservice

Investeringar i hotell- och konferenslokaler
Framhäva kulturernas samlevnad 
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