
Ahlskog Mats 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Svenska skolsektionen, viceordförande 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Ahlsved Pasi 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Suomenkielinen koulujaosto, puh.joht 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Tuetuksi Oy, toimitusjohtaja/hallituksen 
puheenjohtaja 

 TUS jalkapallo, Junioripäällikkö, jaoston 
jäsen 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Ahlström Carina 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i bildnings- och fritidsnämnden 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Bjon Inger 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i centralvalnämnden 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Sju broars skärgård, styrelsemedlem 

 Kokkotyösäätiö, ersättare i styrelsen 

 Typ-led.grupp för sektoröverskridande 
samservice, medlem 

Betydande förmögenhet  jord- och skogsbrukslägenhet , ca 5ha 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Björkgård Karin 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 
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Broända Helena 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i kommunstyrelsen, ersättare i 

personalsektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Åsbro Mjölk, delägare 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Brännkärr Malin 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i:  

kommunstyrelsen, affärs- och 
riskhanteringssektionen, personalsektionen 

Kommunens utsedda företrädare  Fastighets Ab Kronoby bostäder, 
styrelseordförande 

 Ab Jakobstadsregionens 
utvecklingsbolag Concordia, 
styrelsemedlem 

 Kronoby flyghangar Fastighets Ab, 
styrelsemedlem 

Övriga uppdrag  Folkhälsans Välfärd Ab, styrelsemedlem 

 medlem i Delegationen för 
Högskolestiftelsen i Österbotten 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

Styrelsemedlem i Chydenius-instituutin 
kannatusyhdistys 

 

Byggmästar Liane 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Kommunstyrelseordförande, medlem i affärs- 

och riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Dahlvik Sören 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ordförande i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet Skogsägare, ca 80 ha 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

 

 

 



Dalvik Sixten 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Fullmäktigeledamot, 1:a viceordförande, 

Revisionsnämnden, 1:a viceordförande 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  lantbruksföretag, ägare/odlare 

 RTV-huolto S. Dalvik, ägare/vd 

Betydande förmögenhet Lantbrukslägenhet, odlingsmark 17 ha , skog 70 
ha, Kronoby 
Privatföretag RTV-huolto S.Dalvik   ägarandel 
1/1, Karleby 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Enroth Carl-Johan 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Forsberg Anders 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag 2:a viceordförande i kommunfullmäktige, 

ersättare i affärs- och riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  SFP i Terjärv r.f., ordförande för Terjärv 
SFP 

 Seger marketing, medlem i bolagets 
styrelse 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Gripenberg Björn 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i kommunstyrelsen, medlem i 

personalsektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Norrby hem och skola, viceordförande 

 Kronoby kyrkliga samfällighet, 
fullmäktigemedlem 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

 

 

 



Gistö Gun 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i affärs- och riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

Anställd av Ab Terjärv Servicecentral som 
handhar bokföringen för Fastighets Ab 
Heimsjöliden och Terjärv Vatten och Avlopp. 

 

Hagnäs Tomas 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Hagström Elisabeth 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i kommunstyrelsen,  1:a vice 

ordförande i personalsektionen   

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Ab Cefem, VD 

 Fastighets Ab Såka Byagård, VD 

 Duv Karlebynejden, verksamhetsledare 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Harju Kari 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i kommunstyrelsen, ordförande i affärs- 

och riskhanteringssektionen, medlem i 
personalsektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Kronoby kyrkliga samfällighet, 
ekonomichef 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Hongell Susanne 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i kommunfullmäktige och 

bildningsnämnden 

Kommunens utsedda företrädare Pixnekliniken, Medlem i direktionen 

Övriga uppdrag  Tommy & Bengt Hongell AB, Suppleant i 
styrelsen 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 



Hästbacka Anne-Maria 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Viceordförande i centralvalnämnden, varajäsen 

suomenkielisessä koulujaostossa 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Lassas Tuula 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 

tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Tage o Tuula Lassas hönsgård, delägare 

 Tage Lassas Pälsfarm Ab, arbetare 

 Pensionärshemförening/Backebo, 
styrelsemedlem 

 Kortjärvi byagård, styrelsemedlem 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Lindgren Hans-Erik 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen, medlem 

i affärs- och riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Lindholm Hanna 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i bildnings- och fritidsnämnden 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Ljungberg Anders 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag 1:a vice ordförande i tekniska- och 

miljönämnden, ersättare i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Kronoby elverk, 
styrelsemedlem/viceordförande 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

Ordförande i Nedervetil jaktklubb r.f 



Myllymäki Tapani 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen, 

ersättare i affärs- och riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Kiinteistö Oy Telefooni Ab, osakas (2 kpl 
osakkeita) 

 Kruunupyyn osuuspankki, jäsen 
               Keski-pohjanmaan osuuskauppa, jäsen  
               ja edustajiston varajäsen 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Ollqvist Helmer 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i  tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Ranta Anne-Mie 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ordförande i bildnings- och fritidsnämnden 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Karlebynejdens Martha distrikt, 
ordförande 

 SFP:s lokalavdelning i Kronoby, 
ordförande 

 Torgare teatersektion, ordförande 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Sajoranta Pekka 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ordförande i vänortskommittéen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salmela Joel 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i kommunstyrelsen, 1:a vice ordförande 

i bildnings- och fritidsnämnden, ersättare i 
affärs- och riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Sandstedt Per-Emil 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Sandström Hans 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Sandvik John-Erik 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 

personalsektionen, ersättare i affärs- och 
riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  KNT-Net, styrelseordförande 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Saarukka Karin 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Pensionärshemsföreningen i Nedervetil 
r.f, revisor 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

 



Sjölund Mirja 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Lantbrukssammanslutningen Sjölund, 
delägare 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Slotte Carl-Otto 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ordförande i centralvalnämnden 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Skullbacka Bengt-Johan 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ordförande i kommunfullmäktige 

Kommunens utsedda företrädare  Terjärv skifteslags sammfälligheter, 
ordförande 

 Kronoby energiandelslag, 
styrelsemedlem 

Övriga uppdrag  

Betydande förmögenhet Delägarandel 52,74% i skogsskifte 260,33 ha 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Stenfors Maarit 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i affärs- och riskhanteringssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storbacka Bernt 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i tekniska- och miljönämnden 

Kommunens utsedda företrädare  Ekorosk, styrelsemedlem 

 Terjärv vatten, styrelsemedlem 

 Kronoby vatten och avlopp, 
styrelsemedlem 

 Concordia, styrelse suppleant 

Övriga uppdrag  Terjärv ishall, VD (utan lön) 

 Fastighets Ab Kronoby Bostäder, VD 

 Terjärv ishall, styrelsemedlem 

 Terjärv Hockey stödförening, 
styrelsemedlem 

 TUS, sektionsmedlem 

 Keskimaan alue, styrelse suppleant 

 Byggplan Bernt Storbacka, egen 
företagare 

Betydande förmögenhet Aktier i Terjärv ishall Ab (5000€) 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Svartsjö Peter 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ordförande i svenskspråkiga skolsektionen 

Kommunens utsedda företrädare  SOITE, fullmäktigeledamot 
Övriga uppdrag  Peter Svartsjö Lant- och skogsbruk, 

ägare 

Betydande förmögenhet Lantbruk 3 ha, skog 12 ha 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Särs Greger 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Bostadsandelslaget Smedasvägen, 
styrelseordförande 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

 

Toivonen Susanna 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i tillståndssektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

 



Torrkulla Matias 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i personalsektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Widjeskog Tony 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Föredragande i bildnings- och fritidsnämnden 

Kommunens utsedda företrädare  Mellersta österbottens 
sommaruniversitet, styrelsemedlem och 
direktionsledamot 

 Andelslaget ViRum, styrelsemedlem 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Wistbacka Inger 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Medlem i kommunstyrelsen, medlem i 

tillståndssektionen, ordförande i 
personalsektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Mellersta österbottens andelsbank, 
fullmäktige medlem 

Betydande förmögenhet Åkermark 16 ha, skog 30 ha 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Åminne Malin 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ordförande i tekniska- och miljönämnden 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  Kronoby FBK r.f, sekreterare i styrelsen 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

Åstrand Ulla-Maria 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 

personalsektionen, 1:a vice ordförande i 
finskspråkiga skolsektionen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag - 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 



Öst Harry 
Förtroende- eller tjänsteuppdrag Ersättare i tillståndssektionen, ersättare i 

kommunstyrelsen 

Kommunens utsedda företrädare - 

Övriga uppdrag  TEM, styrelsemedlem 

 Kronoby församling, suppleant 

 Esse å fond, styrelsemedlem 

 Österbottens svenska 
nämndemannaförening, styrelsemedlem 

Betydande förmögenhet - 

Andra bindningar som kan vara av betydelse  för 
skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag 

- 

 

 

 


