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STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN AVGER HÄRMED ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2017. 
      
Årsredovisningen är en redogörelse för Tornedalsrådets verksamhet under år 2017. 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
 
ALLMÄNT 
Tornedalsrådet består av följande medlemskommuner i Sverige: Haparanda, Övertorneå, Pajala och 
Kiruna (östra delen); Norge: Storfjord, Kåfjord och Nordreisa; Finland: Enontekiö, Muonio, Kolari, 
Pello, Ylitornio och Torneå. Organisationen består av rådet, styrelsen och kansliet samt av styrelsen 
tillsatta gränsöverskridande arbetsgrupper för kultur och näringsliv. 
 
TORNEDALSRÅDETS UPPDRAG / VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTER 
Tornedalsrådets strategi och budget förnyades i sin helhet under år 2017, årsmötet antog strategin 
14/6. Enligt den nya strategin är rådets vision ”Tornedalen är Europas mest integrerade gränszon.”  
 
Den nya strategins målformuleringar är följande 
1) Ökad livskraft 
2) Ökat gränsöverskridande samarbete 
3) Befrämja utbildning 
4) Stärka kulturen 
5) Utveckla infrastrukturen 
 
Missionen för rådet är att ”Tornedalsrådet är av sina medlemskommuner uppskattad samarbetsaktör 
och intressebevakare”.  
 
Tornedalsrådets uppgift är att genom sin verksamhet som samarbetsaktör för ett organiserat gräns- 
överskridande samarbete vara en uppskattad aktör bland sina medlemskommuner. För att komma till 
missionen skall man systematiskt arbeta mot visionen. Å andra sidan ska strategierna eller 
huvudfrågorna gå framåt för att rådets verksamhet ska ses som meningsfullt. 
 
Det geografiska område som Tornedalsrådets medlemskommuner representerar har tidigare varit 
uppdelad i tre zoner: 
 
Zon 1.:   Nordreisa – Kåfjord – Storfjord – Kiruna – Muonio – Enontekiö 
Zon 2.:   Pajala – Kolari – Övertorneå – Pello – Ylitornio 
Zon 3.:   Haparanda – Tornio 
 
Denna uppdelning i tre zoner har man frångått. Kulturarbetsgruppen har arbetat via helhetsmodellen 
och samma modell gäller nu även för näringslivsgruppen. Resonemanget är att betrakta Tornedalen 
som en helhet, en gränszon med gemensam potential, utmaningar, intressen osv. Detta betyder dock 
inte att samarbetet i de tre zonerna är uteslutet. Samarbete kan och bör göras med närmaste 
grannkommunerna, men i rådets verksamhet är enhetsmodellen den grundläggande tanken.  
 
TORNEDALSRÅDETS ORGANISATION 
Varje medlemskommun utser ledamöter och personliga suppleanter för en kommunal valperiod i 
taget. Ordförande och vice ordföranden i rådet väljs årligen. Ordförande under verksamhetsåret har 
varit Björn Inge Mo från Kåfjord, vice ordföranden Esa Nordberg från Kolari, samt Sten Stridsman från 
Kiruna.  
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LEDAMÖTER  
 
Ordinarie     Suppleant   
 
Haparanda  
Johannessen Inga-Lisa   Perdahl-Täikkö Monica 
Kerttu Perarne    Niva Birgit 
Preiman Hjördis   Niemi Gustav 
 
Övertorneå  
Mörtberg Tomas   Wedestig Tomas 
Omark Knut    Välivaara Anders 
Kemppainen Roland   Savilahti-Häggbo Inga 
 

Pajala  
Kostet Anna    Jonsson Linda 
Larsson Jan    Mäki Laila 
Sköld Anita    Sohlberg Björn    

Kiruna  
Haara Hugo    Ainasoja Jorma 
Stridsman Sten   Klippmark Majken  
Töyrä Isak    Bernestedt Tony 
 

Storfjord  
Viik Inga Pirita    Skjelnes-Mattila Silja 
Kultima Tuula    Monlund Ilmar 
     
Kåfjord      
Steinlien Evert    Solberg Rita 
Mo Björn Inge    Fagerli Wenche 
 

Nordreisa 
Evanger Öyvind   Bergset Olaug 
Olsen Terje    Hestdal Sigrun 
    
Torneå  
Alatalo Hannu    Auniola Vilho 
Juntura Sari    Pukero Päivi 
Rauvala Kaisa    Matilainen Reeta 
 

Ylitornio  
Mäki Kalevi     Angeria Jari 
Vakkuri Vuokko   Knuuti Tommi 
 

Pello  
Aska Kalervo    Anne-Mari Kovalainen  
Juusi Johannes   Oksman Johanna 
 

Kolari  
Nordberg Esa     Äkäslompolo Marko 
Rundgren Oiva   Niittyranta Tapio 
 

Muonio  
Niemelä Juha    Silén Sakari 
Sinikumpu Petri    Jauhojärvi Aki 
 

Enontekiö  
Keskitalo Sari    Alatörmänen Seppo 
Rousu-Karlsen Elina   Kurkela Outi 
 



Tornedalsrådet 
Org 222 000 – 0786                                  
                                                                                                                 
                                                                                                                                                  

                                                            

4 

STYRELSEN 
Styrelsens uppgift är att vara en aktiv och pådrivande kraft för samarbetet inom Tornedalsrådet, 
ansvara för den årliga verksamheten och dess uppföljning samt att vid behov tillsätta arbetsgrupper. 
Styrelsen är också ansvarig för de ekonomiska frågorna och informationen till kommuner och andra 
som berörs av verksamheten.  Styrelsen tillsätts av Rådet och består av en ledamot från varje 
medlemskommun. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget. Peter Waara, Haparanda har fungerat 
som ordförande och Sampo Kangastalo, som vice ordförande. 

 

Ordinarie ledamöter        Suppleanter 
 
Tornio    Sampo Kangastalo            Timo Nousiainen 
Ylitornio    Tapani Melaluoto       Lauri Sainmaa, Teija Kannala 
Pello    Sami Baas        Kaisu Laitamaa 
Kolari    Antti Määttä             Johanna Koivumaa 
Muonio    Lasse Peltonen       Sakari Silén 
Enontekiö    Jari Rantapelkonen            Birgitta Eira 
 

Kiruna    Ann Kristin Nilsson       Sten Stridsman 
Pajala    Anna Kostet        Jan Larsson 
Övertorneå    Tomas Mörtberg       Tomas Vedestig 
Haparanda     Peter Waara        Perarne Kerttu 
 

Storfjord     Hanne Braathen       Knut Jentoft 
Kåfjord     Svein Leiros        Ludvig Rognli 
Nordreisa    Öyvind Evanger       Olaug Bergset 
 
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden: 
 
15.-16. mars i Övertorneå 
16 maj i Haparanda  
19 september i Kåfjord 
22 november i Pajala 
 
Protokollen från styrelsemötena finns tillgängliga på Tornedalsrådets kansli. 
 
KANSLIET 
Kansliet leds och bemannas för ordinarie verksamhet och projektledning av en verkställande direktör. 
Redovisningstjänster samt kansliassistans lejs ut. Kansliet förbereder rådets och styrelsens 
sammanträden och verkställer deras beslut. Kansliet ansvarar för kontakterna med myndigheter, 
institutioner och samarbetspartners.  
 
Kansliets uppgift gällande projektsamarbete mellan medlemskommunerna, är att informera och 
initiera, samt på olika sätt främja tillväxt och utveckling av det gränskommunala samarbetet. 
 
TORNEDALSRÅDETS ÅRSMÖTE 2017 
Tornedalsrådets årsmöte och årskonferens hölls den 14-15 juni i Kolari, Ylläs Saaga. Årskonferensens 
tema var Tornedalsrådets 30-årsjubileum. Årsmötet fick höra tre olika presentationer. Professor Lars 
Elenius från Luleå tekniska universitet föreläste under rubriken ”Barentsregionen som paraply för 
norra Europa”. Doktorand Fredriika Jakolas tema var  ”Gränsen som del av regionutveckling i 
Tornedalen från 1930-talet till nutid”. Filosofie doktor Bengt Pohjanen skildrade Tornedalens historia 
och kultur under de senaste decennierna. 
 
Protokollet från Tornedalsrådets årsmöte finns tillgängligt på Tornedalsrådets kansli. 
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NORDISKA MINISTERRÅDET 
Tornedalsrådet är officiell gränssamarbetsorganisation inom Nordiska Ministerrådet. Via detta har 
Tornedalsrådet möjlighet att erhålla ekonomiskt bistånd för det gränsregionala samarbetet såsom de 
övriga nordiska gränsområdena.  
 
Ministerrådet anslog 550 000 DKK, motsvarande drygt 700 000 SEK, i operativa medel till Tornedals-
rådet under år 2017. 
 
   * * * * * 
 
AKTIVITETER 2017 
Nya web- och facebooksidor 
Tornedalsrådets websida förnyades och öppnades i slutet av januari. Även facebooksidorna öppnades 
samtidigt. Via nya websidor och facebooksidor vill rådet förbättra synligheten och sprida information 
om sin verksamhet på ett mer effektivt sätt.  
 
Målet är att göra verksamheten öppen för invånare, tjänstemän, kommuner, näringsliv samt för 
lokala, regionala och nationella aktörer.  
 
Förnyandet av Tornedalsrådets strategi 
Tornedalsrådets strategiarbete grundades utifrån två förfrågningar som skickades till medlems-
kommunerna. I dessa fick de ta upp saker man vill ha samarbete om mellan medlemskommunerna och 
via Tornedalsrådet.  
 
De viktigaste teman utformades till den strategiska verksamhetsplanens målformuleringar för åren 2017-
2019. Tornedalsrådet vill öka livskraften i Tornedalen, öka det gränsöverskridande samarbetet, befrämja 
utbildningen, stärka den tornedalska kulturen samt utveckla infrastrukturen.  
 
I strategins bilaga finns de konkreta projekt som ansluter sig till strategins målformuleringar. 
Medlemskommunernas uppgift var att komma fram med de konkreta projekten, som sedan behandlades 
på näringslivsgruppens gemensamma möte 22/2 i Torneå. 
 
Styrelsen behandlade strategin vid seminariet den 15. mars i Övertorneå. Andra versionen behandlades 
på styrelsemötet den 16:e maj i Haparanda och årsmötet antog strategin den 15:e juni. 
 
Medlemskommunernas huvudprojekt: intressebevakning även på nationell nivå 
Tornedalsrådets strategiska mål är att sammankoppla medlemskommunernas intressebevakning på en 
regional och riksomfattande nivå. Detta sker genom att samla ihop medlemskommunernas huvudprojekt i 
Finland. Sverige och Norge. I intressebevakningens fokus är Lapplands, Norrbottens, Troms 
riksdagsledamöter, landsting, regionala aktörer, ministeriernas/departementens politiska ledning samt de 
centrala tjänsteinnehavarna. 
 
Tornedalsrådet förväntade sig att medlemskommunerna preciserar projekt som är inriktade till att 
förbättra sysselsättning samt företagens och kommunernas verksamhetsförutsättningar. De viktigaste 
projekten beträffande infrastruktur togs upp även hos myndigheter och andra regionala aktörer. 
 
Medlemskommunernas projekt sammankopplades med respektive lands statsbudget. Kommunernas 
huvudprojekt samlades ihop till ett dokument ”Tornedalsrådets Huvudprojekt 2018”. Huvudmålet var att 
påverka 2017 års rambudgetbehandling, vårpropositionen samt den egentliga budgetpropositionen under 
hösten. Huvudprojektdokumentet skickades vidare till regionernas riksdagsledamöter med uppgiften att 
ta med huvudprojekten till sina intressebevakningar. 

 
Denna form av verksamhet är ny i Tornedalsrådet och kommer att vara en ständig del av verksamheten 
även framöver. 
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Näringslivsgruppens möte 22/3 
I mötet exemplifierades det gränsöverskridande samarbetet på lokal och regional nivå. Vid mötet 
genomgicks den tidigare verksamheten samt utvecklingsbehov för det framtida arbetet av näringslivs-
gruppen.  
 
Näringslivgruppen fick höra presentationer som gällde bl.a. ”Provincia Bothniensis: Det konkreta sam- 
arbetet mellan TornioHaparanda” (Petri Suopanki), ”TeamBotnia: näringslivssamarbetet i TornioHapa-
randa” (Jukka Kujala), ”Näringslivssamarbetet över gränsen” (Tuula Ajanki), ”Gränslös samarbete kring 
turism” (Teija Mikkola), ”Finsk-svenska handelskammaren stöder de lokala företagen” (Micael Blomster). 
 
På mötet fastställdes en årsplanering för näringslivsgruppen. 
 
Denna nya form av verksamhet kommer att bli en ständig del av verksamhet i Tornedalsrådet. 
 
Tornedalsrådets kulturarbetsgrupp  
Kulturarbetsgruppen höll två möten under verksamhetsåret, den 8 mars i Muonio och 5/9 i Kolari. 
 
Den historiska grunden för samarbetet mellan kommuner, föreningar och organisationer ligger i den 
gemensamma tornedalska kulturen. Den har stor betydelse när det gäller att förstärka den andliga 
infrastrukturen som utgör en plattform för ekonomisk och annan utveckling i samhället.  
 
Det finns ett fungerande kulturnätverk i Tornedalen i form av Tornedalsrådets kulturarbetsgrupp, som 
under åren genomfört ett stort antal projekt med anknytning till tornedalingarnas vardag.  
 
Kulturstipendiet 2017 
Kansliet hade vid ansökningstidens utgång sista januari mottagit 9 ansökningar. Ansökningstiden var 
1/12 2016 – 31/1 2017. Som tidigare har ansökningsblanketterna skickats till medlemskommunerna 
med begäran om att information sprids via kommunernas websidor. Kulturstipendiet har funnits även 
på rådets hemsidor. 
 
En arbetsgrupp inom kulturarbetsgruppen sammanställde och utvärderade de inkomna ansökningarna 
under sitt möte 8 mars och överlämnade sitt förslag till Tornedalsrådets styrelse för beslut. 
 
Styrelsen beslöt att kulturstipendiet 2017 tilldelas till Seskarö Hembygdsförening (7.500kr), Skibotn 
Husflidslag (7.500kr) och Hetan musiikkipäivät (5.000kr).  
 
Kulturstipendiet höjs från 20.000SEK till 60.000SEK från och med år 2018. 
 
Fotografiutställning ”Dalen – Laakso” i Tornedalens museum 
Fotoutställningen Dalen – Laakso kunde besökas i muséet från 6:e oktober till 19:e november. I 
Kenneth Mikkos bilder speglas Tornedalen, ”till bakgårdar, ruiner och storskogar långt bortom 
allfartsvägarna. Här, bland vedtravare och asiatiska bärplockare finns ett annat Tornedalen än i 
turistbroschyrerna.” 
 
Fotografen Kenneth Mikko fick Tornedalsrådets stipendium år 2016. Stipendiet möjliggjorde fotografi-
utställningen på muséet.  
 
Tornedalens historia 2015-2017 
Tornedalens årsbok är en publikation med djupa rötter. Den första årgången gavs ut redan 1963. År 
1994 tog Tornedalsrådet över utgivningen av årsboken, varefter årsboken blev tvåspråkig, i 
bemärkelsen att artiklar finns både på finska och svenska.  
 
I boksläppet 25/9 presenterades trippelnumret för åren 2015-2017. Musikjournalisten Arto Junttilas 
(Torneå) artikel behandlar populärmusik i Tornedalen och specifikt midsommarfirandet på Aavasaksa, 
Luppio och Övertorneå. Karl-Erik Nyströms (Haparanda) text handlar om orienteringsportens historia i 
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gränstrakterna. Tage Alalehtos (Tärendö) artikel fördjupar sig i frågan om vad en Tornedalsk identitet 
kan vara på den svenska sidan av älven. Alalehto tillsammmans med Mats Johansson studerar i sin 
gemensamma artikel fenomenet med den starka nazistiska rörelsen i Tärendö 1934-1944 och jämför 
grannkommunerna Tärendö och Pajala. Fil dr Matti Enbuske söker i sin text Tornedalingarnas rötter. 
Risto Nurmi i sin tur tittar närmare på hur befolkningen i Torneå undan för undan förvandlades från 
bönder till borgare under 1600- till 1800-talet. Genom Ismo Korteniemis text får man ta del av en 
närmast mytisk älgjakt med endast yxan och ett par skidor som vapen i historien om Arvid Pallari.  
 
2015 var ett minnesår då Norrbottens legendariske landshövding Ragnar Lassinantti skulle fyllt 100 år 
och därför finns också två texter med anknytning till detta. Professor Lars Elenius har skrivit om 
Lassinantti som hembygdsvän och samhällsförnyare och Ragnars son Gunnar Lassinantti om sin far 
som förvaltare av ”Hemmets arv”. 
 
Gränsregional nytta: Samtliga medlemskommuner har en plats i Tornedalsrådets kulturarbets-
grupp. Genom de regelbundna träffarna, kulturstipendiet och historieboken sker en kontinuerlig 
kulturöverföring mellan Sverige, Norge och Finland. Gruppen är den enda i hela Norden med ett 
konkret löpande tre-landssamarbete på kommunal nivå. Samarbetet har pågått i över 30 år. 
 
Finsk-svenska Handelskammarens Infopoint  
Lapplands Företagare, Företagarna Norrbotten, Tornedalsrådet och Nordkalottens Gränstjänst har 
tidigare via ett samarbetsprojekt granskat förutsättningarna för de gränsnära företagen att kunna 
etablera sig och utveckla sin verksamhet över riksgränsen i Tornedalen.  
  
Finska, svenska och norska företag har via infopointen i Torneå tillgång till de tjänster de inledningsvis 
behöver för att kunna ta sitt internationaliseringssteg. Via detta finns en plats för gränsöverskridande 
rådgivning, lotsning och information - en nordisk mötesplats där finska, svenska och norska företag 
kan träffas i en samarbetsfrämjande miljö. Finsk-svenska handelskammarens representant Micael 
Blomster har regelbundet varit anträffbar i infopointen och gett rådgivning till företag som vill etablera 
sig i Tornedalen eller expandera sin verksamhet över gränsen. 
 
Gränsregional nytta: Infopoints verksamhet har utvecklats, nu har företagare möjlighet att få 
rådgivning och hjälp med att etablera sig i Tornedalen eller att expandera sin verksamhet över 
gränsen. Denna slags verksamhet bidrar till nordisk nytta.   
 
Pilgrimsvandringar i Tornedalen 
Tornedalsrådet har fortsatt sitt samarbete med Haparanda och Torneå församlingar för att införliva 
pilgrimsvandringar som en av aktiviteterna i församlingarnas verksamhetsplaner.  
 
Jordbruksverket beviljade Haparanda församling ca. 150.000kr för utveckling av 
”Pilgrimsvandlingsleden i Haparanda kommun”. Projektet börjar på allvar under 2018. 
 
Gränsregional nytta: Projektet Pilgrimsvandringar i Tornedalen är ägnat att successivt bygga upp 
ett nätverk av vandringsleder sammankopplat mellan Finland, Sverige och Norge, från 
TorneåHaparanda fram till Ishavet. Den modell som byggs upp i projektet och de erfarenheter man 
skaffar kan sedan utnyttjas i andra församlingar inom Tornedalen. 
 
Ishavsbanans västliga sträckning TorneåHaparanda-Kolari-Skibotn-Tromsö 
Efter att rådet 13/6 2017 antog Tornedalsrådets strategi, gav rådet som uppgift till styrelsen att 
koncentrera intressebevakningen till logistikfrågor. På styrelsemötet 22/11 utsågs en logistikgrupp för 
detta arbete.  
 
Årsmötet gav som uppgift till styrelsen att anordna ett logistikmöte. I seminariet som anordnades 
22/11 2017 i Pajala fanns deltagare från norra Sverige, Norge och Finland. 
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Finska trafikministeriet och Trafikverket utreder tillsammans med Norge sträckningsalternativ för 
Ishavsbanan. Det bästa alternativet ur Tornedalens synvinkel är den s.k. västliga sträckningen, dvs.  
från Kolari till Skibotn och vidare till Tromsö.  
 
Tornedalsrådet har anlitat ett konsultbolag för att hjälpa till med intressebevakningen, produktion av 
material o.dyl. Rådet deltog i Arctic Railway-hearingmötet i Rovaniemi 5/12 2017 (samt Tromsö 6/1 
2018). Tornedalsrådet har arbetat även med den s.k. Nya Sidenvägen, en ny järnvägsförbindelse från 
Kouvola via Ryssland och Kazakhstan till Xian i Kina. Rådet vill knyta ihop Nya Sidenvägen till det 
planerade logistikcentrumet i TorneåHaparanda. Ett logistikcenter ökar näringslivets affärsmöjligheter i 
de norra delarna av Sverige, Norge och Finland.  
 
Gränsregional nytta: Tornedalsrådets årsmöte utsåg ishavsbanan och dess västliga sträckning till 
det viktigaste intressebevakningsärendet i sin strategiska handlingsplan 2017-2019. Järnvägen knyter 
ihop hela Tornedalen. Ishavsbanans västra sträckning följer en historisk handels- och transportled 
som är befolkad längs hela sträckningen och som medför fraktpotential i båda riktningarna. 
Den västliga sträckningen är det mest nordiska alternativet som knyter samman Finland, Norge och 
Sverige på ett unikt sätt. Det bör även noteras att den tätast befolkade regionen inom Arktis utgörs av 
Bottenviksbågen, Tornedalen samt Tromsöregionen med sammanlagt cirka en miljon invånare i 
området. 
 
Ambassadörsmöte i Tornedalen 3.-4. oktober 
Tornedalsrådet var med om att arrangera ett ambassadörsmöte i Tornedalen för Finlands ambassadör 
i Sverige Matti Anttonen. Den 3:e oktober besökte en delegation om ca 30 personer Ylitornio kommun 
samt Utbildning Nord i Övertorneå. Via företagsbesök på Svanstein Resort fortsatte delegationen till 
Kaunisvaara–gruvan i Pajala. Den 4:e oktober anordnades ett möte om nordiskt gränshinderarbete 
samt diskussioner under rubriken Möjligheter i grannlandet - Marknader i Finland och Sverige.  
 
Möte med OECD i Kemi  
Tornedalsrådet anordnade ett möte i Kemi 2/10 tillsammans med Finlands permanenta delegation till 
OECD. Juho Korteniemi från OECD-delegationen i Paris berättade om näringslivets utvecklingsmöjlig-
heter sett ur ett globalt perspektiv. Tornedalsrådet och OECD kommer att fortsätta samarbetet under 
temat ”Integration kring gränsen gagnar tillväxten”.   
 
   * * * * * 
Nordiska Ministerrådet 
Tornedalsrådet deltog i Nordiska Ministerrådets möte 17.-18. oktober i Trysil. Dessa möten uppskattas 
högt av Tornedalsrådet. Nya kontakter skapas med övriga gränsregioner och utbyte kan ske av egna 
och andras erfarenheter, projekt och utvecklingsidéer. 
 
   * * * * * 
Nordkalottens Gränstjänst 
Tornedalsrådet har en plats i Gränstjänsts styrelse/styrgrupp. Samarbetet gagnar Tornedalsrådet och 
medlemskommunerna har möjligheter att lyfta upp gränshinder eller utvecklingsidéer som kan 
behandlas på Gränstjänsts möten.  
 
   * * * * * 
NORTHERN LIGHTS ROUTE MARATHON 
Tornedalsrådet medverkade som sponsor vid årets 500 km långa marathon, som genomfördes 28-29 
juli mellan Kilpisjärvi och Torneå. I årets lopp deltog ca 120 cyklister och det arrangerades för 33:a 
gången. I år kördes en längre sträcka på svenska sidan på grund av vägarbete mellan Karesuando 
och Muonio. 
   * * * * * 
AEBR (Association of European Border Regions) 
Tornedalsrådet har varit permanent medlem av AEBR sedan slutet av 1990-talet. Tornedalsrådet och 
Bothnian Arc delar medlemskapet i organisationen och har en plats i organisationens styrelse 
”Executive Committée”. För mera ingående information hänvisas till hemsidan www.aebr.eu 

http://www.aebr.eu/
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   * * * * * 
JÄMLIKHET 
 
Jämlikhetsaspekten har beaktats i samtliga aktiviteter.  
 
   * * * * * 
EKONOMI 
 
Ekonomin för Tornedalsrådet är betryggande, resultatet för 2017 uppgick till 22 871 (16 132) kronor. 
Det egna kapitalet per 2017-12-31 uppgick till 2 008 507 (1 949 989) kronor.  
 
Tornedalsrådets ekonomiska resultat och ställning framgår av resultat- och balansräkningen, samt 
bokslutskommentarerna enligt följande: 
 
 
 

Resultaträkning        
         

Belopp i kr    Not 2017  2016 
         

Medlemsintäkter    2 1 250 000  1 250 000 
Övriga intäkter    3          744 357  772 494  
Summa intäkter     1 994 357  2 022 494 

         
Material och externa verksamhetstjänster         -522 180  -133 701  
Övriga externa kostnader           -713 144  -643 179 
Personalkostnader   1        -806 993  -1 198 276 
Resultat från verksamheten   -47 960   47 338 

         
Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 70 954  6 023 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -123  

 
-37 229 

Årets resultat     22 871   16 132  
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Balansräkning        
Belopp i kr    Not 2017-12-31  2016-12-31 
TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier    6 -           -         
Summa anläggningstillgångar    -  -           

           
Omsättningstillgångar       

         
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar     -   32 414 
Övriga fordringar     172 535  75 799 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 8 061  7 789 

      180 596  116 002 
         

Kortfristiga placeringar   8 1 328 044  1 427 978 
         

Kassa och bank              860 388  721 497 
Summa omsättningstillgångar   2 369 028     2 265 477 
SUMMA TILLGÅNGAR    2 369 028  2 265 477 
         
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital    9    
Balanserade överskott    1 985 636  1 933 857 
Årets resultat     22 871  16 132  

      2 008 507  1 949 989 
         

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    53 998                  26 732 
Övriga skulder     29 630  20 841 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 276 893               267 915 

      360 521  315 488 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 369 028  2 265 477 
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Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser 

    

Belopp i kr     2017-12-31  2016-12-31 
Ställda säkerheter    Inga  Inga 

         
Ansvarsförbindelser    Inga  Inga 
 

         
Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer 

  

Belopp i kr om inget annat anges    
         

Allmänna redovisningsprinciper      
Tornedalsrådet utgör ett så kallat kommunförbund och följer därmed lagen om 
kommunal redovisning (1997:614).  

         
Värderingsprinciper m m       
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. 

         
Intäktsredovisning       
Erhållna medlemsavgifter, nordisk finansiering och EU-bidrag redovisas för den 
period de avser och för vilka motsvarande kostnader är nedlagda. 
       
Fordringar        
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas 
inflyta. 
         
Fordringar och skulder i utländsk valuta     
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.    

         
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar     
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 

         
Följande avskrivningstider tillämpas:     

         
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier     3 till 5 år   

         
Likvida placeringar       
Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 
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Not 1 Anställda och personalkostnader     

      2017  2016  
         

Medelantalet anställda       
         

Totalt      1  1 
Varav män     100%  100% 

         
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    

         
Styrelse och verkställande direktör      632 245               734 846 
Summa     632 245  734 846 
Sociala kostnader    174 748  433 561 
(varav pensionskostnader)    (34 709)  (261 136)  

         
Av pensionskostnaderna avser 34 709 (261 136) kronor gruppen styrelse och 
verkställande direktör. Utestående pensionsförpliktelser till dessa saknas.  
 
 
  
         
Not  2 Medlemsintäkter       

      2017  2016 
         

Medlemsintäkter fördelade på medlemskommunerna    
Enontekiö     58 266  58 447 
Haparanda               143 082  141 674 
Kolari      79 416  79 014 
Kiruna      67 736  67 949 
Kåfjord      61 342     61 499    
Muonio      63 630  63 504 
Nordreisa      90 552  90 004 
Pajala      104 368  105 007 
Pello      77 004  77 293 
Storfjord                58 310  58 500 
Tornio      274 644  274 491 
Ylitornio     84 204  84 419 
Övertorneå     87 446  88 199 

      1 250 000  1 250 000 
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Not 3 

 
 
Övriga intäkter 

    
 

2017 

  
 

2016 
Projektintäkter från Nordiska Ministerrådet  
Leader Tornedalen 

   717 012 
- 

23 218 
4 127 

 708 871 
12 514 
39 247 
11 862 

Kursvinster 
Övrigt 
     744 357   772 494 

 
 

        

Not 4 Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

   

      2017  2016 
         

Ränteintäkter 
Övriga finansiella intäkter 

    - 
70 954 

 6 023 
- 

      70 954  6 023 
 
 

        

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter   
      2017  2016 
         

Räntekostnader 
Finansiella kursförluster 
Övriga finansiella kostnader  

    -123 
- 
-  

                -982 
-32 791 
-3 456 

      -123  -37 229 
 
 

        

Not 6 Inventarier        
      2017  2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden      
Vid årets början och slut     106 850  106 850 

      106 850   106 850 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Vid årets början och slut     -106 850  -106 850 

      -106 850  -106 850 
Planenligt restvärde vid årets slut   -  - 
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Not 7 

 
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
      2017  2016 
         

Övrigt    8 061                 7 789 
      8 061  7 789 

         
 
Not 8 

 
Kortfristiga placeringar 

      

       Anskaffningsvärde Marknadsvärde 
         

Räntebärande värdepapper    1 427 978  1 328 044 
          
 
 

        

Not 9 Eget kapital       
        Balanserat 
        Resultat 

Utgående balans enligt balans-      
räkning föregående år  
Korringeringspost 

     1 949 989 
35 647 

Årets resultat       22 871 
Vid årets slut       2 008 507 

 
 

        

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

   

      2017  2016 
         

Personalkostnader    128 514  123 915 
Övriga poster     148 379  144 000 

      276 893   267 915 
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Muonio 2018-03-21 

         
         

         
Peter Waara           Marko Varajärvi    
Styrelsens Ordförande     VD    

         
         

       
Hanne Braathen 
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Björn Inge Mo 
Tornedalsrådets ordförande 
 

    Öyvind Evanger 
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Lasse Peltonen 

   

 
 

      

Ann Kristin Nilsson     Tuomas Mathlein    
         
         

      
Antti Määttä     Anna Kostet    

         
 
 

        

         
Tapani Melaluoto 
 
 
 
 
 
Tomas Mörtberg 
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