Korsnäs kommun
Strandvägen 4323

66200 KORSNÄS
tel. 06-3479 111

Redogörelse för bindningar
Redogörelsen för bindningar enligt 84 § i kommunallagen görs med denna blankett som sedan
lämnas till revisionsnämnden. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna redogörelse
iakttas och tillkännager redogörelserna för kommunfullmäktige. Registret över bindningar
publiceras på kommunens hemsida, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Se närmare ifyllningsanvisningar på nästa sida.
Personuppgifter om den som
lämnar redogörelse

Efternamn och förnamn




Lämnnar in ny blankett
Lämnnar in kompletteringsblankett

Förtroendeuppdrag eller tjänsteuppdrag

1. Uppgifter i ledningen för
eller förtroendeuppdrag i
sammanslutningar som
bedriver näringsverksamhet
(Sammanslutningens namn,
verksamhetsområde,
uppgift)
2. Betydande förmögenhet

3. Andra bindningar som kan
vara av betydelse vid
skötseln av förtroende- och
tjänsteuppdrag

Datum och underskrift

Mottagaren fyller i
Mottagen, datum och initialer

Publicerad på kommunens hemsida

Tillkännagiven kommunfullmäktige
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Anvisning om redogörelser för och register över bindningar
Redogörelsen över bindningar ska lämnas in till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten
iakttas. Redogörelsen ska inlämnas till Korsnäs kommun/ Revisionsnämnden senast __ .__.20__,
revisionsnämnden behandlar ärendet __.___.20__ och publicerar därefter ett sammandrag över
inlämnade uppgifter på kommunens hemsida. Förändringar i bindningarna ska kontinuerligt utan
dröjsmål anmälas till revisionsnämnden.
Skyldigheten att lämna redogörelse gäller endast den förtroendevaldes eller tjänsteinnehavarens
egna bindningar, inte närståendes medlemskap eller ägande.
Punkt 1: Uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i sammanslutningar som
bedriver näringsverksamhet
(Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift)
Med näringsverksamhet avses i detta sammanhang affärsverksamhet och yrkesutövning.
Skyldigheten att redogöra för bindningar omfattar ledningsuppgifter i ett företag eller en annan
sammanslutning, dvs. åtminstone verkställande direktörens och vice verkställande direktörens
uppgifter. Med förtroendeuppdrag avses medlemskap i ett organ för en sammanslutning eller ett
företag, dvs. huvudsakligen ett företags styrelse, förvaltningsråd eller ett därmed jämförbart
organ.
Punkt 2: Betydande förmögenhet
Betydande förmögenhet kan t.ex. vara betydande innehav av fastigheter eller bostadsaktier.
Förmögenheten ska ha anknytning till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet, vilket
betyder att exempelvis aktieinnehav i den egna bostaden inte omfattas av redogörelseplikten.
Utgångspunkten är att innehav av sådana fastigheter som finns i på ett sådant område som
omfattas av beslut kan ha betydelse. Även innehav av mark och skog i inom kommunen kan ha
betydelse vid skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag. Lämna in redovisning om du har
mera än 10 ha mark- och skogsinnehav.
Aktieinnehav i fastighetsbolag eller annat aktieinnehav anses ha betydelse vid skötseln av ett
förtroendeuppdrag. Delägarskap och innehav i anslutning till yrket kan ha betydelse vid skötseln av
ett förtroende- eller tjänsteuppdrag. I vissa fall kan även avsevärda skulder eller förbindelser som
getts för tredje part (t.ex. borgen eller säkerhet) ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller
tjänsteuppdrag, i synnerhet om skulderna har samband med näringsverksamhet.
Punkt 3: Andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende och
tjänsteuppdrag
Medverkan i förenings- och stiftelseverksamhet ska uppges när det gäller de uppgifter som
objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget.
Inga bindningar bör även redogöras för, lämna då in en undertecknad blankett varav framgår att
inga bindningar finns att notera.
Förändringar i bindningar bör under mandatperioden/ tjänsteförhållandet lämnas in kontinuerligt
utan dröjsmål.
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Följande personer bör lämna in redogörelse över bindningar till
Korsnäs kommun:
Förtroendevalda som är skyldiga att lämna en redogörelse är:
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförandena
Kommunstyrelsens medlemmar och ersättare
Nämndernas (revisionsnämnd, centralvalnämnd, valnämnder*), vård- och omsorgsnämnd,
bildningsnämnd) ordförande och vice ordförande
Tekniska nämndens och tillsynsnämndens ledamöter och ersättare, d.v.s. organ som sköter
uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
Lönekommitténs samt övriga av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer eller arbetsgruppers
ledamöter samt ersättare, d.v.s. kommunstyrelsens sektioners medlemmar samt ersättare
*) Gällande valnämnder:
Skyldigheten att redogöra för bindningar gäller även presidiet och föredraganden i
valnämnderna. I praktiken är det osannolikt att valnämndens ordförande eller
föredragande skulle ha sådana bindningar med betydelse för skötseln av
förtroendeuppdraget som avses i lagen. Valnämndens verksamhet och uppgifter är i
regel inte förknippade med sådan beslutanderätt som regleringen av bindningarna
hänvisar till.
Tjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är:
Kommundirektören (föredragande i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens sektioner)
Ekonomichefen, socialchefen, bildningsdirektören/ bildningschefen, tekniska chefen samt
byggnadsinspektören (föredragande i nämnder)
Bibliotekschefen (föredragande i nämnd)
Skyldigheten att lämna redogörelse över bindningar gäller endast den förtroendevaldes eller
tjänsteinnehavarens egna bindningar, således inte närståendes medlemskap eller ägande.
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