
REDOGÖRELSE FÖR BINDNINGAR 

En redogörelse för bindningar ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald 

till sitt uppdrag. Personen ska utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna. 

Redogörelseskyldigheten gäller endast den förtroendevaldas eller tjänsteinnehavarens egna 

bindningar.  

1. Redogörelseskyldiga förtroendevalda är de följande organens  

1.1.  alla ledamöter och ersättare: 

Stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektioner 

Stadsmiljönämnden 

Byggnads- och miljönämnden 

1.2.  ordförande och vice ordförande (en eller flera) 

Fullmäktige 

Revisionsnämnden 

Centralvalnämnden 

Nämnden för fostran och undervisning samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion och 

individsektion 

Utbildningsnämnden samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion 

Kultur- och idrottsnämnden samt dess kultur- och idrottssektion  

Lillkyro områdesnämnd 

Direktionen för de tekniska affärsverken 

Direktionen för Österbottens räddningsverk 

Direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti 

Vasaregionens avfallsnämnd  

2. Redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare är 

Stadsdirektören 

Föredragande i stadsstyrelsen, nämnder och direktioner 

Föredragande i sektioner som sköter stadsstyrelsens, nämnds och direktions uppgifter 

 

 



REDOGÖRELSE FÖR BINDNINGAR 

Med denna anmälan lämnas i kommunallagens 84 § avsedd redogörelse för bindningar. 

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för 

fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en 

redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse. 

Bindningarna publiceras på stadens webbsidor, om inte något annat följer av 

sekretessbestämmelserna.  

Tillämpningsdirektiv för område som hör till redogörelseskyldigheten, annan avgränsning 

Exempel på redogörelsens innehåll 

1. Ledningsuppgifter och förtroendeuppdrag i sammanslutningar som bedriver 

näringsverksamhet  

Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift. Uppgifter i ledningen i företag eller andra 

sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet samt förtroendeuppdrag i företag eller andra 

sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet såsom medlemskap i styrelse, förvaltningsråd 

eller med dessa jämförbart organ.  

- Av kommunen utsedd representant: 

Kunnan Energia Oy, styrelseordförande 

Kunnan Rakennus Oy, styrelseledamot 

- Övriga uppgifter: 

Toiminta ja kehitys Oy, konsultering för den offentliga förvaltningen, verkställande direktör 

Pilvi ja pouta Oy, IT-branschen, styrelseledamot 

Pankki Oy, ledamot i representantskapet 

2. Betydande förmögenhet 

Betydande ägande av aktier samt fastigheter och aktier i bostadsaktiebolag, vilka ansluter sig till 

näringsverksamhet eller placeringsverksamhet. Likaså ska uppgiftslämnaren från fall till fall 

överväga samt redogöra för delägarskap och innehav i anslutning till yrke samt skulder och 

förbindelser som har samband med näringsverksamhet (borgen, säkerhet). Därtill ska jord- och 

skogsägande meddelas. Aktieinnehav i den egna bostaden omfattas inte av 

redogörelseskyldigheten.  

Ägande i företag som har Vasa stad som hemort samt ägande i företag som är verksamma i 

Vasaregionen, om det uppfattas ha betydelse för förtroendeuppdraget/tjänsten: 

Rakennus & Co. Oy, ägarandel 30 % 



Fastigheter och ägande av bostadsaktiebolag som finns på Vasa stads område samt fastigheter och 

ägande av bostadsaktiebolag i landskapet Österbotten, om de uppfattas ha betydelse vid skötseln 

av förtroendeuppdraget/tjänsten: 

Affärslokal, 52 m2,, stadsdel/kvarter i centrumområdet, kommun, ägarandel 50 % 

Aktielokal, 82 m2, stadsdel/kvarter i centrumområdet, kommun, ägarandel 100 % 

Fritidsfastighet, 68 m2, by, kommun, ägarandel 25 %  

Jordegendom som finns på Vasa stads område samt jordegendom som finns i landskapet 

Österbotten, om den uppfattas ha betydelse vid skötseln av förtroendeuppdraget/tjänsten: 

Jord- och skogsbruk, 3,0 ha, by, kommun, ägarandel 50 %  

Jordbruk, 1 ha, by, kommun, ägarandel 100 % 

3. Övriga bindningar som kan ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag 

Medlemskap i en styrelse eller motsvarande organ inom förenings- och stiftelseverksamhet samt 

övriga uppgifter som objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller 

tjänsteuppdrag.  

Kommunens kyrkofullmäktige, ledamot 

Vireät urheilijat ry, styrelsemedlem 

Asukasyhdistys Kiitotie ry, verksamhetsledare 

Tillstånd för och anmälan om bisyssla (gäller endast tjänsteinnehavare).  


