
 

Medlemmar i Centerpartiet Haparanda kallas till 
 

KRETSSTÄMMA/ÅRSMÖTE 

 

 

Haparanda 

2020 

 

Tidpunkt: 22 februari 2020 kl 13.00 

Plats: Herrgården, Sandviksvägen 1, Seskarö 

 

Stämmohandlingar finns tillgängliga på 

www.centerpartiet.se/haparanda från och med lördag 15/2 

 

Stämman inleds med lunch kl 13.00. Meddela din medverkan så att vi 

kan beställa rätt antal portioner till sven.tornberg@centerpartiet.se 

eller med SMS till 070-3723297 senast den 20/2. 
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 Dagordning för kretsstämma 2020 
1) Mötet öppnas 

2) Val av mötesfunktionärer 

a) mötesordförande 

b) sekreterare 

c) justeringsperson 

d) rösträknare 

3) Godkännande av kallelse 

4) Fastställande av röstlängd 

5) Fastställande av föredragningslista 

6) Ajournering för grupparbete – Samtalsåret 2020  

7) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi 

8) Revisorernas berättelse 

9) Fastställande av balans- och resultaträkning (presenteras på årsmötet eller mailas till 

medlem på begäran) 

10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11) Informationspunkter  

a) Information om policy gällande Centerpartiets verksamhet: ”Centerpartiets 

verksamhet ska vara trygg och fri från trakasserier”  

12) Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen 

13) Ersättningsfrågor 

14) Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen 

15) Val av ordförande 

16) Val av övriga ledamöter i styrelsen 

17) Val av ombud till distriktsstämman 

18) Val av ett ombud till partistämman samt ersättare  

19) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare 

20) Val av valberedning 

21) Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

22) Behandling av motioner 

23) Rapporter 

24) Vid mötet väckta frågor 

25) Mötet avslutas 

 

 

  



   

                                                                  Haparanda  
  

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019  
  
2019 har varit ett händelserikt år inom politiken lokalt, regionalt och på riksplanet. 
Valresultatet ledde till att centerpartiet övertog den politiska ledningen i Haparanda 
tillsammans med Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.  
 
I länet bildades en ny majoritet bestående av Sjukvårdspartiet, Moderaterna och 
Centerpartiet. Även i Kiruna och Övertorneå leds kommunen av centerpartiet. Det tidigare så 
röda Norrbotten har färgats lite grönare. 
 
Genom att Centerpartiet kom att utgöra en viktig del i det nya styret av kommunen har den 
valplattform som togs fram inför valet 2018 börjat genomföras. Den inriktning som slagits fast 
efter omfattande diskussioner har varit vägvisare för det politiska arbetet i kommunen. 
 
Under året har även en livlig diskussion om politikens uppdrag förts såväl i media som inom 
det politiska samarbetet. Centerpartiet har stått upp för att politikens roll är att formulera vad 
vi vill, peka ut en färdriktning, sätta upp mål och fördela resurser för att uppnå målen.  
 

Medlemstalet uppgår till 58 betalande medlemmar, under året har 5 nya medlemmar 
tillkommit. Under året har ett antal medlemmar avlidit eller flyttat vilket gör att medlemstalet 
är oförändrat från föregående år. 
  
Sidbrytning  
  

Årsmöte  
Årsmöte för kretsen hölls den 17 februari på Kukkolaforsen och inleddes med enklare 
förtäring. På årsmötet deltog riksdagsledamot Linda Ylivainio som berättade om 
januariavtalet och arbetet i riksdagen.  
 
Till styrelse valdes:  
Janne Lind, ordförande  
Sven Tornberg  
Carin Kerttu, kassör  
Perarne Kerttu, sekreterare  
Kurt Klockare  
Johan Isaksson  
Gun-Britt Liljergren  
Ersättare i styrelsen har varit:  
Lars-Gunnar Lundström, Elisabet Liljebäck, Eija Stenberg  
  

Kommunfullmäktige/styrelser och nämnder  
Under året har Centerpartiet varit en del i den styrande koalitionen tillsammans med 
Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Detta har lett till ett mer intensivt 
politiskt arbete med fler möten för partiet enskilt men även tillsammans med de övriga 
partierna i Koalitionen. Det finns många saker som ännu kan utvecklas för att få in rutiner 



och arbetssätt för hur det politiska utvecklingsarbetet kan göras men det är ett arbete som 
måste utvecklas över tid. 
 
I samband med juni fullmäktige beslutades om den första gemensamma budgeten som 
koalitionen arbetat fram tillsammans. Tydliga satsningar på kollektivtrafik och 
belysningspunkter på landsbygden beslutades men även ett återinförande av 
anhörigstödsbidrag och satsningar på näringsliv, föreningar och evenemang fanns med i 
budgeten. 
 
Under året har flera stora frågor beslutats: En ny skolstruktur, ett nytt äldreboende, nytt 
ridstall är några av dessa som bör nämnas då det rör sig om stora investeringar. 
 
En fråga som diskuterats mycket men inte kommit till avslut är en försäljning av 51 procent 
av Haparanda värmeverk till en extern part (Vasa värme). Frågan kom att väcka stor 
uppmärksamhet och diskussion som ännu inte är avslutad. 
 

I kommunfullmäktige var centerpartiet representerat med 7 mandat under mandatperioden.  
Sven Tornberg, Eija Stenberg, Perarne Kerttu, Gun-Britt Liljergren, Bertil Segerlund,  
Anne Sulila, Johan Isaksson har varit ordinarie ledamöter.  
 

Vesa Vuokila, Janne Lind, Valle Olsson, Ulla Hardelin, har varit ersättare. Lars-Gunnar 
Lundström blev invald som ersättare till kommunfullmäktige men klev av sitt uppdrag i 
fullmäktige och socialnämnd i samband med att hans arbetssituation förändrades. Ulla 
Hardelin utsågs till ny ersättare i kommunfullmäktige och Mia Gustavsson valdes in som 
ledamot i socialnämnden. 
 
I kommunstyrelsen har Sven Tornberg, Eija Stenberg och Bertil Segerlund varit ordinarie 
med Perarne Kerttu, Elisabeth Liljebäck, Janne Lind och Gun-Britt Liljergren som ersättare. 
Sven Tornberg har varit kommunstyrelsens ordförande. 
 
I Socialnämnden har Janne Lind, Lars-Gunnar Lundström (190101-190923) och Mia 
Gustavsson (190923-) varit ordinarie och Sami Talonen, Ilya Sysoyev och Ritva Angeria varit 
ersättare. Janne Lind har varit Socialnämndens ordförande. 
 
I Barn och Ungdomsnämnden har Perarne Kerttu varit ordinarie ledamot och fungerat som 
vice ordförande och Anne Sulila ordinarie ledamot. Ersättare i Barn och Ungdomsnämnden 
har varit Sami Talonen, Karin Haara och Elisabeth Liljebäck. 
 
I Samhällsbyggnadsnämnden har Johan Isaksson och Ingemar Harila varit ordinarie. 
Ersättare har varit Carin Kerttu, Roger Snäll och Ulla Hardelin. Johan Isaksson har varit vice 
ordförande i nämnden. 
 
I valnämnden har Mia Gustavsson och Ritva Angeria varit ordinarie med Sami Talonen och 
Johan Isaksson som ersättare. Mia Gustavsson har varit valnämndens ordförande. 
 
I Haparanda Värmeverk har Perarne Kerttu suttit i styrelsen med Roger Snäll som ersättare. 
I Bottenvikens reningsverk BRAB har Sven Tornberg suttit i styrelsen. 
 
I HABO har Vesa Vuokila varit ordninarie och Roger Snell varít ersättare. 
 
 

  
 
 
  



Kyrkopolitiskt  
I Haparanda församling kyrkofullmäktige har centerpartiet varit representerat med 7 mandat. 
Einar Granström, Gun-Britt Liljergren, Agneta Pelli, Sven Tornberg, Ulla Hardelin, Arne 
Tossavainen och Ulla Aava. Ersättare har varit Vesa Vuokila, Elisabet 
Liljebäck, Perarne Kerttu och Carin Kerttu. Agneta Pelli har varit 2:e vice ordförande i 
kyrkofullmäktiges presidium.  
 
I Kyrkorådet har Gun-Britt Liljergren och Einar Granström varit ordinarie, Gun-
Britt Liljergren har även varit kyrkorådets vice ordförande. Einar Granström har varit 
ordförande för Kyrkogårdsutskottet.  
 

Ersättare i kyrkorådet har varit Sven Tornberg och Ulla Hardelin.  
 

Valrörelse  
Under våren hölls val till Europaparlamentet. Några särskilda aktiviteter genomfördes inte på 
lokal nivå förutom annonsering och svar på frågor i tidningarna. Centerpartiet gjorde ett bra 
valresultat. Totalt i riket fick Centerpartiet 10,78 procent av rösterna, en ökning med närmare 
5 procentenheter vilket även gjorde att vi fick ytterligare ett mandat i parlamentet. I 
Haparanda landade valresultatet på 10,38 procent en ökning med 1,43 procentenheter. 
 

Besök 
I april månad besökte Annie Lööf Haparanda och i samband med detta bjöds medlemmar in 
till en lunch på Haparanda Stadshotell för att få möjlighet att träffa henne. Ett välbesökt och 
uppskattat tillfälle för våra medlemmar att möta Annie i verkligheten. Vid lunchen 
presenterades Haparanda kommun och de möjligheter som finns i kommunen inte minst vad 
gäller järnvägstrafik och godstransporter kopplat till Finland och i förlängningen Kina. 
 
Efter lunch genomfördes ett studiebesök på Kukkolaforsen där Annie efter eget önskemål 
fick möjlighet att träffa turistentreprenörer som jobbade inom naturturism. 
 
Haparanda hade besök av Per Åsling (ordförande i skatteutskottet) och Helena Vilhelmsson 
som sitter i riksdagens skatteutskott. Vid detta besök besöktes tullen på både den svenska 
och finska sidan. 
 
Vice ordförande i riksdagens trafikutskott Anders Åkesson besökte Haparanda och fick 
information kring järnvägsinfrastruktur och persontrafik. 
 

Studiecirkel Politik 1 
Under september och oktober månad genomfördes en studiecirkel i Politik 1 om 
Centerpartiets framväxt och värdegrund. Efter avslutad studiecirkel genomfördes 
tisdagsträffar varje tisdag under resten av oktober och november. 
 

Representation och deltagande 
Perarne Kerttu har suttit i distriktsstyrelsen fram till och med distriktsstämman i april. 
Perarne Kerttu har även varit ersättare i regionfullmäktige. 
 
Sven Tornberg deltog på kommundagarna i Umeå 31/1-2/2. 
 
Sven Tornberg, Elisabet Liljebäck, Mazgina Alali och Perarne Kerttu deltog på 
distriktstämman i Kiruna 13-14 april. 
 
Sven Tornberg och Janne Lind deltog på Centerpartiets riksstämma i Karlstad i slutet av 
september. 
 
Elisabeth Liljebäck och Johan Isaksson deltog på Distriktsråd i Boden i november. 



 
 

  
 
 
  
  

  
Haparanda den 12/2 2020 

  
  
Sven Tornberg                                                 Janne Lind  
  
  
Carin Kerttu                                                     Perarne Kerttu  
  
  
Johan Isaksson                                               Gun-Britt Liljergren  
  
  
Kurt Klockare  
 

  



Motion till centern 

 

Ge möjlighet till att söka dispens för bil körkort vid 16 års ålder till ungdomar 

på landsbygden. 

Alla ungdomar på landsbygden har ej intresse för A-traktorer, vilka nu får köras upp 

till 60 km/h.  

Det är minst lika säkert för ungdomar att köra vanliga bilar med 

hastighetsrestrektioner på 60Km/h. 

I Finland kan ungdomar söka dispens för bilkörkort. Det vill jag ska bli möjligt även i 

Sverige.  

Fördelen är att Landsbygdsungdomen blir mer självständig och föräldrarna behöver 

ej köra dubbelt upp med skjutsandet till aktiviteter och feriejobb. Allmänna bussar 

passar ej ofta att använda då de går alltför sällan. 

Härmed vill jag att centern verkar för att: 

 göra det möjligt att söka dispens för körkort till ungdom från 16 år bosatta på 

landsbygden. 

 

Kukkola 24 Januari 2020 

 

Carin Kerttu 

 


