
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2

Tornedalens järnvägshistoriska museum och kulturhus

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 2120002775 
Namn HAPARANDA KOMMUN
Utdelningsadress KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Postnummer 95385
Postort HAPARANDA
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer 0922-13650
Mobilnummer 0702447787
E-postadress

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Projektet planerar att göra en förstudie kring möjligheten att starta upp och driva ett järnvägshistoriskt 
museum, restaurang- och boendeverksamhet samt kulturhus på järnvägsstationen i Haparanda. 

Haparanda Järnvägsstation, idag ägt av Haparanda kommun, från 1919 är en historisk byggnad och helt unik 
ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv. Bl.a. under krigen har järnvägsverksamheten i Haparanda och 
Tornedalen varit mycket omfattande och av stort historiskt värde vilket förstärker idéen om ett 
järnvägshistoriskt museum i Haparanda. I dagsläget bedrivs det ungdomsverksamhet i stationsbyggnaden 
men denna verksamhet kommer att flyttas 2020 och därmed kvarlämnas ett tomt enormt hus. Under 2021 
planeras persontrafik med tåg att komma igång i Haparanda igen och i och med att verksamheten i 
stationshuset är minimal kommer resenärer och övriga besökare så som stationshuset ser ut idag mötas av ett 
stängt fik, informationsbrist och stiltje. Haparanda kommun har som mål att skapa fler stora besöksmål i 
kommunen och samtidigt skapa fler rum för föreningar och företag att verka på. Därför vill vi genom en 
förstudie undersöka möjligheten att skapa ett levande hus i järnvägsstationen genom musei-, kultur-, 
restaurang-, och boendeverksamhet. 

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering eller ditt projekt, har 
betalt alla fakturor för dina faktiska utgifter och skickat in ansökan om slututbetalning.
2020-09-30



Kontaktpersoner

Kontaktperson Sofia Mevius

Namn Sofia Mevius
Utdelningsadress Haparanda stad, Torget 9
Postnummer 95385
Postort Haparanda
Land Sverige
Telefonnummer 0922-26047
E-postadress sofia.mevius@haparanda.se

Välj projekt

Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Kultur- och fritid > Flera olika kultur- och 
fritidsaktiviteter > Samarbeta, organisera, arrangera

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• NORRBOTTEN

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• HAPARANDA

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Nej

Motivera ditt svar
Offentlig organisation.

Fråga om tillstånd, godkännande eller avtal

Krävs tillstånd, godkännande eller avtal för genomförandet av projektet eller investeringen? 
Svar: Nej 

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Tornedalen 2020 

Vilken är målgruppen för projektet?



Svar: Målgruppen är resenärer, turister, besökare och företagare, föreningar och lokalbor. 
Företagare får nytta av projektet genom möjlighet till att starta upp och driva ny verksamhet, samt genom ett 
större intresse för Haparanda som besöksmål och därmed fler besökare. Föreningar får en möjlighet till en 
plattform att vara och verka på, och besökare och lokalbor får en möjlighet till ett utökat utbud av besöksmål.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 809742 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Hela Tornedalen, och båda sidor av gränsen kommer att ha nytta av projektet då planen är att 
undersöka möjligheten till att skapa en plattform som presenterar hela Tornedalen i och med ett 
järnvägshistoriskt museum. En del av vår historia är även Finlands historia och detta bör framkomma i huset. 

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: Syftet med projektet är att genomföra en förstudie som ska utmynna i en färdig genomförandeplan för 
uppstart och drift av musei-, restaurang-, boende-, och kulturverksamhet på Haparanda järnvägsstation. 
Syftet är också att skapa rum för nätverk och samarbeten med föreningar och företag för en framtida drift och 
användning av stationshuset. Detta för att skapa möjlighet att utveckla en ny besöksnäringsmagnet i 
kommunen, samt möjlighet till en plattform för föreningar att vara och verka på.

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: År 2021 planeras persontrafiken med tåg att komma igång till Haparanda, samtidigt som verksamheten 
med Ungdomens hus kommer att flytta från lokalerna i stationshuset. Vi önskar att resenärers första intryck 
av Haparanda ska vara en levande station och ett levande besöksmål istället för tomma lokaler. Resenärer och 
övriga besökare bör få information om vilken historisk byggnad de anländer till och därmed är tanken om ett 
museum passande. Stationshuset är i mångt och mycket fortfarande i originalskick vilket återigen förstärker 
en framtida användning som museum. Viljan är att undersöka hur stationshuset kan fungera som ett 
järnvägsmuseum som är gratis och öppet för alla att ta del av. Samtidigt finns det stora och många lokaler 
och mycket plats som kan ordnas till att fungera som t.ex. föreläsningssal, scenkonst och övrig kulturell 
verksamhet, varvid vi även vill skapa ett kulturhus. Det behövs en plattform i kommunen för föreningar och 
företag att samverka och utveckla på. I och med tanken om stationshuset som ett levande besöksmål vill vi 
även undersöka hur drift av restaurang/café/bistro-verksamhet kan fungera. Historiskt sett har det även 
funnits hotellverksamhet i byggnaden, dessa rum finns kvar och är idag uthyrda som boende. Det finns en idé 
om att rummen återigen skulle kunna användas i någon form av hotellverksamhet. 

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej 

Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Haparanda kommun är en politiskt styrd organisation med ansvar över samhällsfunktioner som 
exempelvis skolverksamhet, äldreomsorg, sociala stöd, boende och miljö etc. Att driva en förstudie som denna 
är inget som ingår i en kommuns ordinarie verksamhet. 

Mål



Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Vid förstudieprojektets slut ska vi ha uppnått målen:
• Genomföra studiebesök för att inhämta idéer för att utveckla järnvägsstationen.
• Undersöka möjligheterna till att få restaurang/café/boendeverksamhet i stationshuset.
• Planera för ett järnvägshistoriskt museum i stationshuset.
• Genomföra möten med föreningar och företag för att planera för hur lokaler i stationshuset ska nyttjas och 
vilken typ av evenemang som ska arrangeras, hur kulturverksamhet kan se ut.
• Skapa nätverk med föreningar och företag för framtida genomförande och drift. 
• Ta fram en genomförande- och affärsplan för realiserande av förstudien.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: På längre sikt ska vi ha uppnått målen:
• Att utifrån förstudien utveckla och realisera konceptet med museum, kulturhus, restaurang- och 
boendeverksamhet.
• Att skapa ett stort och attraktivt besöksmål med historiskt perspektiv i Haparanda.
• Att föreningar ska ha en plattform och fler möjligheter att utöka och förstärka sina verksamheter.
• Att konferenser, konserter, teater, föreläsningar och liknande ska öka i området tack vare husets utbud och 
möjligheter. Fler kommer att kunna utföra kulturverksamhet.
• Att genom utbudet i huset locka nya och gamla besökare.
• Att skapa nya företag och därmed fler arbetstillfällen och mer samarbeten.

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för 
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Se bifogad aktivitetsplan.

Kort sammanfattat planerar vi att anställa en projektledare på heltid för att arbeta med förstudieprojektet. 
Projektet menar att etablera kontakter och samarbeten med näringsliv och föreningsliv, ta reda på 
förutsättningar och etablera kontakter för utveckling av musei-, och näringslivsverksamhet samt kulturhus, 
genomföra idé- och infomöten med intressenter, företag och föreningar för att ta reda på idéer och 
förutsättningar, göra studiebesök för att dra lärdomar av andra, samt producera en genomförande- och 
affärsplan för fortsatt arbete med att förstudieprojektet ska bli verklighet. För att få insyn i redan fungerande 
verksamheter ämnar vi planera in studiebesök på Gävle järnvägsmuseum, Olof Fors bruk i Nordmaling, 
Konstmuseet i Kiruna samt museum och verksamheter i Luleå och Uleåborg. Gävle järnvägsmuseum är det 
största järnvägsmuseet i Sverige, och har museiföremål från Haparanda järnvägsstation i sina samlingar. Olof 
Fors bruk har en unik verksamhet som har liknande förutsättningar som stationshuset och dess historia. Både 
i Luleå och Uleåborg finns museum och verksamheter vi tror att vi kan dra nytta och lärdomar av i vårt 
projekt. Bland annat Norrbottens museum med bas i Luleå tror vi att vi kan ha mycket hjälp av i projektet 
gällande exempelvis bebyggelseantikvarisk kunskap. Studiebesöken är av stor vikt för att kunna hitta en stil 
och grund att bygga på som passar gränsstaden Haparanda med Finland intill.

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: I projektet finns Studiefrämjandet som har landsomfattande erfarenhet av många olika projekt och 
samarbeten. I projektet finns musiker som har koll på musik och tekniska möjligheter i huset. Medverkar gör 
också en stark kommun med insatt ledning, samt flera företagare som önskar vara med i bl.a. styrgruppen, 
exempelvis Anki Kemi med mångårig erfarenhet av företagande. 

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Föreningar och företag. Vi planerar att skapa samarbeten och nätverk under projektets gång med fler 
företagare och föreningar, samt med representanter och sakkunniga från andra museum i Kiruna, Gävle, 
Nordmaling, Luleå och Uleåborg. 



Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet
Svar: Det ideella arbetet består av medverkan på idémöten, infomöten, träffar med föreningsaktiva, 
medverkan vid studiebesök, och medverkan på öppet hus. Vi uppskattar att ca 25 pers per gång medverkar på 
idémöten och infomöten, att ca 25 pers lägger tid på ytterligare nätverksträffar med projektledare, 1 person 
medverkar på studiebesök, och ca 50 personer medverkar på öppet hus. 
Idémöten: 50 pers*2 möten*4h= 400h
Infomöten: 50 pers ideella*4h=200h
Nätverksträffar: 25 pers*2h=50h
Studiebesök: 1 pers*80h=80h
Öppet hus: 50 pers*3h150h
Tot: 880h

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 193600 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Ej planerat för övriga ideella resurser.

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 0 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Projektet är totalt nytänkande, något liknande har aldrig gjorts i modern tid i Tornedalen. En strävan 
efter en gemensam användning av en historisk byggnad för både besöksnäring och föreningsliv är inget som 
Haparanda kommun tidigare har haft eller genomfört. 

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej 

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Nej 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Nej 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Nej 

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer invånare få tillgång till förbättrad service eller infrastruktur genom projektet?
Svar: Nej 



Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Målgruppen är företagare, föreningsliv, besökare och lokalbor. Föreningsliv, särskilt med inriktning mot 
kultur, får möjlighet till utveckling av en fysisk plattform att verka på. Företagare gynnas av att ny 
verksamhet behöver utvecklas och för utveckling av besöksnäring i kommunen. Lokalbor och besökare gynnas 
av utveckling av ett utökat utbud av platser och aktiviteter att besöka. 

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Genom skriftlig genomförande- och affärsplan, infomaterial, presentation genom öppet hus, och 
marknadsföring genom bl.a. kommunens kanaler samt media som t.ex. dagstidningar. 

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Verksamheten är tänkt att fortsätta efter den genomförandeplan som kommer att framställas under 
förstudien. 

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.
Svar: Kommunen har inte budgeterat varken tid eller pengar för att kunna genomföra ett så omfattande 
projekt som detta utan stöd. 

Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Utgifter för personal Projektledare och styrelsemedlemmar 583242
Övriga utgifter Studiebesök, möten, marknadsföring, öppet hus 139014
Offentlig resurs Styrelsemedlemmar 79349
Indirekta kostnader Utgifter för personal 87486
Summa utgifter Belopp (kr)

889091
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifterna är redovisade inklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Offentliga resuser från kommun 79349
Projektstöd 809742
Summa finansiering 889091



Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: Aktivitetsplan_3.0.docx
• Budgetmall för projektstöd: Budget_Tornedalens_järnvägshistoriska_museum_och_kulturhus.pdf
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Annonspriser_tidning.jpg
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: 

Arvodesreglemente_Haparanda_stad.pdf
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Kostnad_hyrbil+bensinkostnad.docx
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: 

Studieresa_Gävle_järnvägsmuseum.docx
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Studieresa_Kiruna.docx
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: 

Studieresa_Nordmaling_Olof_Fors_bruk.docx
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Sv_Kostnad-

hyra_folkets_hus_för_möten.docx
• Timkostnadsberäkning: Beräkning_lön_projektledare.pdf
• Timkostnadsberäkning: Beräkning_timlön_offentlig_resurs.pdf

199304271167


