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År 1951 inlämnade 

Å 1 n n d s 1 a n d s k a p s s t y r e l -

s ·3 s :framställning till Ålands landsting med 

f ... -· t; . - -· - , 1 1 f " lt . . oral.ag ,:u_J. Lsnc.slcaps ag om orva ningen 1 

landskommunerna i landskapet Alando 

landskapsstyrelsen til.l Landstingets höstsession 

ett förslag till kom.muns,llag för landskommunern.a j_ landskapet J..land(, 

Detta lagförslag förkastades slutligen vid Landstingets vintersession 

19540 JJagutskottet framhåller i sitt betänkande bl"'ao följande& "I det 

nyo förslag, som landskapsstyrelsen helt säkert i s .L:,om tid kommer att 

fö:olägga det efter nyval sammankommande landstinget~ borde boskatt~ 

r:i.ing.s53ystemet ägnas särskild uppmärksam.hete Landskapsstyrolsen bo r de 

EiYen. taga under övervägande, huru.vida det är skäl att fortfarande i en 

lc:;ndf>kapslag sammanförs. de stadganden 9 som beröra den egentliga kcnmm-

n::i. Jförvaltningen~ och beskattnin6slagsttftningenio För lagstiftn1nger:: .. s 

;.:; ~,:ri .u1cd1f· 9~ande i en landskapslag talar :praktisl·rn synpunkter vid lagons 

.:~ .~r·Iiindningo :Pör ett särskiljande talar åter den omstän.cU.gheten, att b8 · 

skattnj_ngfJ .T.a gstiftni.ngen 9 såsom de närmast föregående årens erfarenhet,::or 

vj_r4s.t 9 oftd bl.i.r föremål för ändrj.ngsförs1.ag och le.gän.dr5.n.garj medan 

mein kan 1:::te,å ifrån att stadgandena orn den egent liga kommunalf öraaltn.~1.n~ 

gen skola bli. bestående under en l.ängre tid,, En särslö,.ld l.ag om den 

ko mmunala beska ttningen vor e måb-<inde. med h~n3yn härtiJ.l att föredrac:;a. 

framom en kodifierad konrnrn.n3ll8.CStiftni.n'.:;'" 

Vid den förberedande behandlin~~n av ~rjnciperna för föreJ.iggande 
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lagf örsiag har la 1~dskapsst;yrelsen stannat för att sä:::·ekj lja den egent... m 

liga kommui1alförvaltningen från kommunalbeskattningen1 i synnerhet Ernm 

under år 1954 u;ppkox-12.na frägor om fördelningen av sjukhuskostnaderna :i. 

landskapet synas l~da till~ att den kommunala beskattningen till väs ~::: nt~· 

lj_ga delar lägges pä annan bogo Då landskapsstyJ'.'elsen inte i detts :-k (;:'. _, . 

ens är beredd att inkomma med ett . förslag beträffande beskattni.nge n s 

ordnsnde 9 medan åter den egentliga kommunalförvaltningen inte beröres 

av dossa frågor 9 hdr landskapsstyrelsen beslutat redan nu inkomma med 

förel.i.ggande förslag medan beskattningen tillsvidare bör följa den gäJ., . 

lande 12gstj_ftningen tills landskapsstyrelsens nya försl.ag kan öveJ:'-~ 

Oc.ks~ i andra avseenden. har landskapssty:-elsen f.rångått kodif5.e:r·5.n2: '> · 

tankcD .. , C-33.l.unda h..:1r stadgandena om samarbete mellan kommuner lämnats 

utan:fö:c· d.0tta lagförslag och komma att omarbetas i ett särskilt lac;fc.r

sJ.ago Det s.r c1annol:Urt, att också detta lag.förslag komme:!:' att inf'lu.ero.s 

av landska_ps,styrel.sens ställn.ingsta6a.nde i frågan. om s~ivJchuskostnader.n3 

och andra ljJ.;:artade spörBmåli varför ett sådant lagförslag ko.n emotses 

först då de allmänna riktlinjerna för dessa spörsmål äro kl.ara<> I den 

f 
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prakt iska användningen torde denna uppdelning inte vålla större olägen
het, då kommunalförbund~t fungerar väsentligen annorlunda än en lands
lcommun och har sina egna myndigheter och sin egen förvaltning~ 

Mariehamns stads kommunalförvCJl tnin,:; k~r lämnats utom förslaget i 
motsats till vad fallet är i riket 1 där lagen om kommunalförvaltning 
gäller alla slags kommuner~ Mariehamns stads kommunallag från år 1948 
är modern och har icke ansetts erfordra fullständig omarbetning. Då frå~ 
stadens sida icke gjorts framställning om ändringar i landskapslagen och 
ändringsförslag sannolikt kommer att göras i samband med beskattnings
frågan, hur landskapsstyrelsen ansett, att intet talar för ett samman

förande med föreliggande lagförslag och att behövliga ändringsförslag 
12.m:pligast kunna tagas upp i annat sammanhango 

Rikets kommunallag av år 1948 innefattar jämväl stadganden om tät
bebyggda samhällen. Ehuru byggnadsplaneområdet i Jomala kommun kan an~· 

se3 vara ett sådant område, har landskapsst"relsen likväl inte ansett 
::;:räl Vgr8 att införa dessa stadganden i föreliggande förslag utan har 
nö,jt sj.g 'med stadgandena om komrnunaldistriktQ På grund av den tämligen 

ringa folkmängd, c~a 1 .. 500 personer, som det här är fråga om, kan man 
knappast räkna med att en alltför omfattande självförvaltning på området 
kan komma ifråga., Å andra sidan föreligger ett verkligt behov av någon 
form av samhällsorganisation på området, och detta torde kunna åstad~ 
kommas med stadgandena i förslagets 7 kapiteL 

Liksom i riket har landskapsstyrelsen i sitt förslag övergått från 
komtnunalnämnd till kommunalstyrelse och berett kommunerna möjlighet att 
anställa kommunaldirekt9re Benämningen kommunalstyrelse måste anses mera 
motsvara de uppgifter såsom allmän verkställande myndighet, som försla~ 
get tilldelar kommunalstyrelsen och motiveras även av samstämmigheten 
med rikets motsvarande organ. Då kommunala nämnder enligt rikets nya 
kommunallag förekomma, men äro av underordnad karaktär, kund?. ett bibehål
lande av benämningen kommunalnämnd leda till onödiga förvecklingar. 

I övrigt följer föreliggande förslag i princip den nya kommunallagen 
j_ riket., Av de lokala förhållandena och självstyrelsen har endel änd
rh1gar påkallats och stiliseringen är mångenstädes annorlunda ehuru det 
sakliga innehållet överensstämmer. I någon mån har förtydliganden in
törts enligt den tolkning, som framkommit i doktrinen~ 

Detaljmotiyeping& 
I det :följande kommer endast de paragrafer, där s~klig ändring gjort'::: 

i jämförelse med rikets kommunallag, att behandlas • .Motsvarande § i ri~ 

kets kommunallag anges inom parentes. 
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14 § (15 §) 

f:i akl;ig ändring motiv-eras här av~ att i iliandskapet som fö.rutsättnin.e_;; 

för k ommunal rösträtt tillkommer åländsk hembygdsrätto Detta lagrum 

har fått exakt samma lydelse som j . ändringen av kommunallagen för lands .. · 

kommune~cna år 19 54 ( 24/54 L 
23 § ( 24 §) 

Det sista momentet 9 som handlar om sättet att kalla supp.leant vid 

fö:rr.J.nder för medlem i kornmunalstyrelsS.n eller komm.unal nämnd, har änd~

:::;>ats så , att ordföranden st~idse ;::.: . :~ ..;i_r1 cL?. I'.rätta s om att l e damot är för~ 

hindrad att del taga i samman:träde c· 

25 § (26 

Mi nj_mibel.oppet för utevaroböter för n:edlemmarna i kornmunaJ.fulJ.mäkt i~ 

ge och kommunal.styrelsen har strukits 1 dä det redan nu genom. det ändra do 

pennlngvär· d.et sedan 1948 blivit för lågt " Böterna äro dessutom bestämda 

tiJ .. l samma belopp som arvodet fö r sammanträdet , vilket to r de va::ca; tlll~~ 

fylle st o 

32 § (J3 §)e 

s+:3 dgandet om utfärdande aY protokollsutdr ag har ändrats s å 9 a t t 

i_:;t(l :r·3get bö :::- v ara t ill rikti.gheten bestyrkt men bG s tär2m ~; ls sn om. vem? 

;:; · ~ rn s~ ka ll utf ärdo. ut draget strukit S o Det kan lätt fö r ekorn.ma 9 att d f:?:U 

;:; c n.l i' c5:-i.: t protokollet inte kan anträrfas, och en b estämmelse 9 att end:::.1T ~ 

JJ :::; n få?'.' u.tfö;rda utdrag ä r dä:i:·för opraktisk\? Utdrag ibör också kunna ut~· 

:t't;::;:· d rJ. s 87 or df ::5randen elle:c G.nna n , som ha:r hand om fullmäkt:Lgos orig~ .~~ 

na la p:co t o lrn llo 

35 § (36 §) ~ 

Stadganc1 ena om a nt a let fullmäktige i förbt .J.,.., .. l.ande ti,11 komrrJ.un ::ms Ei4; .1:i:·- .. 

lek ha r .i stort s e tt bibehållits vid det gamla~ Lo.ndska:psstyr elsen a n s er 

att det högre an.talet fullmäkt.ig f; i rikets kol'filllunallag inte är erf ora.e :c.,,, 

l.igt i vär a f örbål.landen,, 

Enl igt rikets kommunallag skall s aartlig<::t ffö;:.;:oe n dema :'l utom medlcmma.r~ 

na i taxe1ing1:1~ och pr övningsnärnnd erna väljas vid kommunalfullmäktig es 

s a mms nträde i januaric Landskap.sstyrelsen har dock bib e!-1,.ålli t d e t tid .i"'~ 

ga:re gällande systemetj att korrwmna.lstyrelsen (kommunalnämnden) välj es 

i sept embeJ'.'o J?å detta sätt får dess medlemmar tid att i någon må n s ät ta 

sig :i.n i kommune n s frtigor ~ medan ett val i januari medförs att nya med.'~ 

L: mms r eve ntue 11 t äro helt obekanta med kommunens aktuella frågo ::-o 

55 § (57 §) . 

Fö:!.'u.tom i rJke ts kommunallag upptagna beslut, som e!'fo:r: d:r·a kvalif ·i c o-~ 

:~~i maj or it e t , har landskapsstyrelsen före s lagi t ytterliga r e t väa ändr~ ~~ 

I 
r 
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aV distriktsindelningen för folkskolväsend et och upphävande elle1~ änd:c:Lng 

av tid.igar o under samma mandatperiod fattat beslut~ I det förra fallet 

motiveras förslaget av 1 att ett sådant beslut ofta medför synnerligen 

8 tora ekonomiska konsekvenser .. Det senare tillägget åter har tillkommit 

:tör s tt ge kcrrnnu:ialförva ltningen större stadga i sådana kommuner~ där 

li;:O iLlr;1 tJ."t'.l.,J. 1i'ullm.äktigc äro delade i två jämnstarka partier. 

99 §., 

Landsk3pss tyrelaen har här intagit stadgandena om tilläggsbudget, 

sc:m a ll t s 3, ä T o a-;.rsed.da att bli permanentao 

105 § (119 §),, 

Stadgan. det 0"!11 be::'äkn.ing av utta:z:>j ri.ngen per skattöre h.:u~ andrats d& 

det j_ ri.k:;ts kom:mu.na llag intagna >etadgandet ar svårbegr i:pligte lViom~ l 

har avfattats enligt gäll~nde praxisa 

1.37 § (210§)~ 

l momentet har tillkorrn11i t en L 1;). ~· d. ~\g till sts.dgandena i själv~ 

styrelselagen om k ~~nunala arkiv~ 

Hänvisande tj.11 det anförd2. får l andsku:psstyl'else n vö.rdsamt förelä5ga 

Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p 8 l a g 

OT11 kommunalf örvaJ..tning ~- landskommunern.;i i lands kapet .Åland , 

I eY-digbet IJ.ed -'. lands 1::,:.1.:5.s\i.1.ng.3 ~.:: .sJ.ut 1./ca cigas8 

1 k.ag1> 

AJ...:j..mä n~r.;~_;.-?;t'.P·u~g.EJ2-~d e ~-, 
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j 
.. ~iandska .et Åland är indelat i kOWWi>":::: . .:c, som åtnjuta sjbJ.:v~ty.x.eJ..s_~ . 

,_ 

2 §. 
Denna l andskapslag tillämpas i ' land.s.kommunerna i landskapet Åland. 

Om för/altningen i l'ilariehamns ~tad är särskilt stadgat. 

3 §. 

' · 

Komw.u' .. äger enligt denna lands~apslag och inom de gränser lag i övrj_5t I 
u.tstakar- vårda sina hushållnings-, qrdnings- och övriga angelägenheter så··· 

vitt debaqma ej enligt gällande lag böra handläggas av annan än kommunal 
1 

J:: 

myndighet 1 

Kommun tillkommande rättigheter eller medelst lag tilldelade uppgif

ter må i<;ike densamma fråntagas anno::-lunda än genom lag, ej heller nya 

skyldigbeter eller uppgifter för koumun på annat sätt stadgas• 

4 §o 
Var ~a kommun omfattar ett område med bestämda gränser.' 

Angrjende ändring av kommuns om.råde galler vad därom är särskilt stad~ 

gat,, 

5 §. 
lVie ~lem av kommun är envbr, 
1 ', som inom kommunen har laga hemvist; 

2) som där äger eller innehar fast egendom; eller 
-::,,') som därstädes idkar näring eller yrke. 

·;aga hemvist anses en person hava där, varest han bör vara mantals

skr '..ven. 

'" \ 

1)m offentligt samfund samt bolag, förening, stiftelse och annan samman ....... 

s l1 ; ~ning äger motsvarande tillämpning, vad i 1 mom~ är sagt. 

6 §• 
Kommuns beslutanderätt utövas genom kommut1ali..fullmäktige 9 såvida 

ana3t icke är sta dgat. 

Verkställighet och förva ltning tillkommer kommunalstyrelsen samt, 

u.nder dess inseende, särskilda nämnder och tjänsteinnehavare så som i 

r.enna lag eller annorstädes stadgas. 

7 §. 
Angelägenhet, som ankommer på kommun att avgöra och ve~~ställa, kan 

<'iverföras till kommunalf örbunds avgörande och verkställighet såsom där-
; 

Qm är särskilt stadgat. 

8 §. 
Kommunalfullmäktige, ombud för samarbete mellan kommuner samt medlem-

I 
I 
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roar i kommunalstyrelsen och kommunene nämnder äro kommunala förtroende
roän. Komwunaldirektören är. likväl kommunal t jänsteinnehave.re. 

Tjänsteinnehavarna äro i offentlig kommunal tjänst anställda. Därut
över kunna i kommuns tjänst finnas tillfällig personal samt arbetare, 

1 vilka underlyda lagen om arbetsavtal~ 
9 §. 

Sin förvaltning äger envar komLiua i1iirm3re ordna genom reglementen 
och instruktioner, som där skola lända till efterrättelse. 

Reglemente angående kommunalstyrelsens sammansättning samt dess ålig
ganden och bef ogenhetet skall godkännas av fullmäktige och underställas 
landskapsstyrelsens f astställelse. Om underställande av andra reglementen 
för fastställelse är särskilt stadgat. 

Instruktioner för nämnder och tjänsteinnehavare samt tjänstestadga 
utfärdas, såframt om dem ej är annorlunda stadgat, av kommunalfullmäktigeo 

10 §• 
I reglemente för kotnmunalstyrelse kan fullmäktiges beslutanderätt uti 

däri särskilt angivna ärenden överf·öras på kommunalstyrelsen. Beslutande.;. 
rätt~n i ärenden, vid vilkas avgörande kvalificerad majoritet erfoidras 
ellox· som enligt lag skola avgöras av kommunalfullmäktige, må likvl:i.i icke 
sålunda överföras. 

I kommunalstyrelse och kommunal nämnd kunna genom reglemente eller 
instruktion inrättas avde~ningart sektioner eller byråer för beredning 
och expediering av ärenden av visst slag. 

11 §. 

Kommunalfullmäktige kunna antaga kommunala stadgar till främjande av 
sedlighet, nykterhet, allmän ordning och säkerhet, hälsovård samt hem-

"-, 
förhållanden inom kommunen ävensom ow. l~rr.pliga vi te·Q. för överträdelse 
av dessa stadgar. Sådant beslut bör underställas landskapsetyrelsen för 
f astställelse. 

12 §. 

Fastställelse av reglementen och kommunala stadgar skall bringa~ till 
allmänhetens kännedom på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen kun
göras samt ytterligare med iakttagande av vad därom måhända är särskilt 
stadgat. I tillkännagivandet bör också nämnas, var stadgan är tillgänglig 
för allmänheten och för skäligt pris kan anskaffas. 

Ar ej tiden för stadgas ikraftträdande bestämd, lände den till efter
rättelse från den dag stadgans fastställelse pä det i l mom. nämnda sät
t et tillkännagivits. 

13 §. 
Viten för överträdelse av i 11 § nämnda kommunala stadgar ådömas av 

allmän domstol. 

11 
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:14 §. 

Kommunal rösträtt tillkommer en.var, msn och kvinna, som innehar åländsk 
hembygdsrätt och vid valårets ingäng fyllt minst tjuguett år samt vid 
sen8st förrättade mantalsskrivning upptagits eller bort upptagas i kolli.mu·-· : 
nens mantalslängdo 

Rösträtt tillkommer dock icket 
1) den, som står under förmynderskap; 

2) den, som enligt doms t ols laga kraft äga~de utslag saknar medbor
gerligt förtroende eller är ovärdig att nyttjas i landets tjänst eller 
att föra annans talan; samt 

3) den, som övertygats om att vid kommunaaa val hava köpt eller sålt 
röst eller gjort försök därtill eller på flere än ett ställe avgivit sin 
röst eller genom våld eller hot stört valfriheten, ända till utgången av 
det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom i saken gavs. 

15 §. 
Valbar till komwunala förtroendeuppdrag är , såvitt därom icke är 

särskilt stadgat, envar i kommunen bosatt person, som enligt § 14 har 
1 

) 

rösträttc. 

16 §. 
Kommunens röstberättigade medlemmar äga välja kommunalfullmäktige I 1 

genom omedelbara, proportionella ooh hemliga val. 

Vid valen har alla röstberättigade lika rösträtt. 
Valrätt får ej utövas genom ombud. 

Om valen och deras förrättande stadgas närmare i landskapslagen om 1 

kommunala val. 

17 §. 
Den, som blivit vald till kommunalt förtroendeuppdrag, är berättigad 

att avsäga sig uppdraget: 

1) om den valde fyllt sextio år; eller 

2) om den valde under de tre senast förflutna åren varit ordförande i 
kommunalfullmäktige, kommunalstyrelsen eller kommunal nämnd eller under 
samma tid innehaft samma uppdrag eller annat förtroendeuppdrag inom samma 
kommunala myndighet. 

Iå som grund för avsägelse åberopas sjuklighet, familjeförhållanden, 
offentlig tjänst eller befattning eller någon annan orsak, må kommunal
fullmäktige pröva det anmälda hindret och godkänna avsägelsen, om 
hindret anses giltigt~ 

'I 
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18 §. 

Om besvär anföres över val till kommunalt förtroendeuppdrag eller 
däröver, att avsägelse av UFpdraget ej blivit godkänd, bör den valde 
likväl sköta uppdraget till dess slutligt avgörande över besvären fallit 
och, om därvid förordnas om nytt val, annan blivit utsefld. 

19 §. 
Då den, som blivit vald till kommunalt förtroendeuppdrag, mister sin 

valbarhet, upphör hans uppdrag. 
20 §. 

Såvditt annat icke är stadgat, kvarstår person i kommunalt förtroende
en tid 

uppdrag{, för vilken han blivit vald, och även därefter, till dess annan 
blivit vald i hans ställe. 

21 §. 
Val, som ankomma på fullmäktige, kommunalstyxelse eller kommunal 

nämnd, förrättas med iakttagande av proportionellt valsä.tt, om valet 
gäller två eller flera personer och om fjärdedelen av de i valet del
tagande fordra det. 

Om blott en person slall väljas eller dä majoritetsval annars förekom· 
mer, anse~ den eller de somvaldå~ vilka vid valet erhållit de flesta 
;cC: ;:_; t erna • 

Proportionella val och, om så yrkas, även övriga val, förrättas med 
slutna sedlare 

Vid lika röstetal avgör lotten. 
22 §. 

Om 1örtroendeman, som är ordförande eller viceordförande i kommunal
fullmäktige, kommunalstyrelse eller kommunal nämnd, dör eller flyttar 

I 
' [ 

l-
' .a 

bort eller av annan orsak avgår, skall annan väljas i hans ställe för 1 I 
I r 

L~.eri. återstående mandattic,en. 

Då säväl ordförande som viceordförande avgå såsom i l mom. är sagt, 
skall nytt val förrättas för den återstående mandattiden under ledning 
av en ordförande, som de väljande utsett att leda denna förrättning. 

23 §. 

,_ 

·-

Ordförande och ledamot i fullmäktige äro jäviga att del taga i fattan-
1
1 

~e av beslut, som rör dem personligen. Om jäv för ordförande och ledamot I _ 

i kommunalstyrelse ocb kommunal nämnd är i tillämpliga delar gällande, l 
vad om domarjäv är stadgat. 

Då ordförande av jäv eller annan orsak är tillfälligt förhindrad 
att leda förhandling, träder viceordföranden i hans ställe. Om även 
denne är förhindrad, skall :förhandlingarna ledas av för til1fi3.1.let u.tsed' 
o-:r.: '~ f c :.,.,rJ n.a ·n ~ 
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Ledamot i kommunalstyrelse eller kommunal nämnd, som på grund av jäv 

eller annat hinder ej kan deltaga i behandling av ärende, skall därom un- hl 

derrätta ordföranden och må kalla supplea~t i sitt ställe. 
24· §. 

Kommunalfullmäktige må icke företaga ärende till behandling eller 
däri fatta beslut, om ej minst två tredjedelar av kommunalfullmäktiges 
hela dåvarande antal äro närvarandeo 

Kommunalstyrelse är beslutför, då m~ra än hälften av medlemmarna är 

tillstädes. 
25 §o 

Uteblir ordförande, viceordförande eller ledamot i kommunalfullmäkti- 1-
ge eller kommunalstyrelse utan giltigt hinder från utsatt sammanträde el- ,a 

ler utan sådant skäl avlägsnar sig under sammanträdet, böte han med samma 1 

belopp som arvodet för sallimanträdet. Kan .sammanträdet icke hållas pä I 

grund av att beslutfört antal inte uppnås eller måste det på denna grund 

upplösas, böte dubbelt. 
26 §. 

Vid kommunalfullmäktiges; kommunalstyrelsens och kommunal nämnds 
salliillariträden leder ordföranden förhandlingarna. 

Efter det överläggning ägt rum oah av ordföranden förklarats avslutad~ 
äger han framställa så avfattad omröstningsproposition, att svaret uja" 

eller "nej" uttrycker beslutet. Därest ordföranden icke genast bestämmer 9 

att omröstning genom namnupprop .skall ske, kan omröstningen förrättas 

genom uppstigning, handuppräckning eller på annat av ordföranden för
ordnat sätt. Har omröstning förrätt a ts . på annat sätt än genom namnupp
rop, bör, om så yrkas eller omröstningen enligt ordförandens åsikt icke 
givit tydligt svar, ytterligare ny omröstning genom offentligt namnupp
rop ske., 

Den åsikt, f6r vilken de flesta rösterna avgivits, gäller såsom be

slut, förutom där ordföranden anser, att kvalificerad majoritet enligt 
lag erfordras. Falla rösterna lika~ gäller såsom beslut den åsikt, för 
Vilken ordföranden avgivit sin röst. Sedan omröstningsresultatet blivit 
klart, avsäge ordföranden beslutet. Då beslutet är enhälligt eller fram ... 
ställt motförslag icke vunnit understöd, bestyrka ordföranden detta och 
befäste beslutet utan omröstni-ng. 

27 §. 
Kommunalfullmäktiges sammanträden äro offentliga, men fullmäktige 

ku ~ma likväl beträffande någon särskild · fråga besluta annorlunda. 
Kommunalstyrelsens oc)l komlliunala nämnders .sammanträden äro icke o1'fen.t 

liga , såframt ej annorlunda stadgats beträi'fande någon särskild angelägen, 

'Il 
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het. KoIDmunalfullmäktiges ordförande och viceordförande kunna dook vara 
närvarande vid kommunalstyrelsens sammanträden och deltaga i överläggning 

men ej i fattande av beslut. Kommunaldirektö:k' och medlem i kommunalstyrel 
sen ~ som därtill utsetts, kunna_på .. e@.mm~ eät.t närvara vid nä.mn.Qs .ell-er 
utskotts. sammanträde, . do~k ioke sådant utskotts sammanträde, där förvalt ~
r;.ingen granskaso 

28 §. 
Vid kommunalfullmäktiges, kom~unalstyrelses och kommunal nämnds sam

m~nträde skall föras protokoll, som avfattas av ordföranden eller för 
ändamålet utsedd protokollförare. 

Protokollet underskrives av ordföranden och kontrasigneras av den, 
som fört detsamma. 

Protokollet justeras antingen genast eller vid följande sammanträde 
~ller av tvenne för var gång utsedda medlemmar, som jämväl då under
skriva protokollet . Om justeringsman icke godkänner protokollet, skall 
det justeras vid f'ölja't}Jle sammanträde. 

29 §~ 
Sedan kommunalfullmäktiges protokoll blivit justerat, skall protokol

let, till vilket fogats anvisning om det sätt, på vilket ändring i däri 
nämnda beslut skall sökas, på förut kungjord dag på det ställe, som full
mäktige bestämt, hållas tillgängligt för allmänheten• Lag samma vare om 
kommunalstyrelsens protokoli. 

På i ;L mom. stadgat sätt kan också kotlunuhal riämhds protokoll hållas 
tillgängligt för allmänheten, om näw.nden eller dess ordförande anser det 
erforderligt med hänsyn till sakens beskaffenhet eller för att beslutet 
måtte vinna laga kraft. 

30 §. 
Angår av kommunalfullmäktige, kommunalstyrelse eller kommunal nämnd 

fattat beslut någon enskil·d och kan denne anföra besvär över beslutet, 
sksll det bevisligen honom delgivas genom utdrag ur protokollet jämte 
anvisning om, huru ändring i beaiutet sökes. Den, som verkställt delgiv
nine;en, bör å protokollsutdraget anteckna dagen f'ör tillställandet jämte 
sitt namn, yrke och adress. 

Delgivning av övriga beslut, som rör' enskild person~ kan regleras 

i reglemente eller instruktiolfträktige, 
Såifo.nt beslut !JV komm.una.lfu.lJr./varöver annan kommun äger rätt att an

föra besvär, skall medelst protokollsutdrag delgivas denna kommun. Lag 
samma vare, sävitt ej annorlunda är stadgat , i motsvarande fall om be. 
slut av kommunal - styrelse och komu;uno.l nämnd. 

31 §. 

Kommunala tillkännagivanden bringas kommunens medlemmar till kännedom 

.,_ I 

a 

m 

r 

I I 

I, ~ 

I I 
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ge nom anslag på särskild tavla på stället för offentliga kungörelsers 
tillkännagivande. 

Kommunalfullmäktige· äga besluta, huruvida kommunala tillkännagivanden 
skola bringas kommunens medlemmar till kännedom jämväl på anriat sätt. 

32 §· .. 

Expedition från kommunalfullmäktige, kommunalstyrelse eller kommunal 
nämnd undertecknas av ordföranden och köntrasigneras av den, som fört pro
tokollet, såvida icke annoräunda bestämts i reglemente eller instruktion~ 

Utfärd.~ t protokollsutdrag bör vara till riktigheten bestyrkt. 

33 §~ 

Kommunens talan föres samt avtal och andra rättshandlingllr på dess 
vägnar avslutas av kommunalstyrelsen, såframt därom icke i lag ellet 
förordning eller genom reglemente eller instruktion är annorlunda stad-
gat. 

Ordförande i kommunalstyrelsen är berättigad att föra styrelsens talane 

/_ 

h 
34 §. . I 

Delgivning medtages för kommunen av koanll.Unalstyrelsens ordförande eller . · 
i de ärenden, i vilka nämnd enligt lag tillkowmer självständig behörighet, 
av ordföranden i denna nämnd. Ordföranden äger sedan utan dröjsmål be
fordra delgivningen till föredragning vid salilmanträde av den kommunala 
myndighet, på vilken ärendet ankommer. 

Med stöd av lag, instruktion eller reglemente kan särskild person 
vara tillsatt att jämte ordföranden på dennes vägnar mottaga delgivnin-
gar. 

Del~ivning anses hava bringats till kommuns och dess medlemmars känne
dom den dag,. då den mottagits. Beslut .av kommunalfullmäktige,. varöver 
anuc.1n kommun äger rätt att anföra besvär, såsom därom är särskilt stad
g~t, skall dock anses hava kommit till sistnämnda kommuns och dess med
leuir.:.ars kännedom den dag, då beslutet föredragits vid fullmäktiges sam
manträde .. 

2 kap. 
Kommunalfullmäktige. 

35 §. 
Kommunalfullmäktige väljas till sådant antal, att i kommun, vars folk

mängd enligt mantalslängden utgör 
500 eller därunder utses 9 

över -~00. men ej över 1.000 " 11 . 

" i.ooo " " " 2.000 " 13 

" 2.000 " 15. 

tDJ ,, 
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36 §. 163 
Kommunalfullmäktige kunna, ifall synner l i ga skäl anses föreligga, be

sluta, att även ett mindre antal fullmäktige än i 35 § är stadgat utses , 
dock ej färre än . ,nioo .. Sådant beslut bör underställas landskapsstyrel~· 

sen för fastställelse . 
31 §. 

Suppleanter för fullmäktige väljas till det antal landskapslagen om 
kommunala val i landskapet Åland ·· . stadgar. 

38 §. I 

Fullmäktige och suppleanter för dem väljas vid vart tredje år skeende I 
ordinarie val för tre år. Deras mandat varar till utgången av det kalen,... _ 
derär, varunder nästföljande ordinarie val av fullmäktige bör verkställas a , I 
likväl med iakttagande av vad i 20 § är stadgat. 

39 §. 
'Till kommunalfullmäktig kan väljas person, som enligt 15 § är val

bar till kommunalt förtroende uppdrag; dock icke 
1) landshövdingen, lantrådet, lan~rädet; landskapssekreteraren, bi

trädande landskapssekret~raren, landska9skamreraren, ej heller 
2) koID.Juunaldirektör eller tjänsteinnehavare, som underlyder kommunal·- I 

fullmäktig:~0/-~f;1}elsEn eller kommunal nämnd och för sin befattning är re-

[J 

dovisningsskyldig. 
. Blir fullmäktig utnämnd eller 

bör han f'r~nträda medlemskapet i 
vald till tjänst, som är nämnd 
fullmäktige, då han tillträder 
40 § .. 

i 1 mom .. , 
tjänsten,, 

Envar fullmäktig erhåller enligt kommunalfullmäktiges prövning lika 
stort arvode för varje sammanträde. Fullmäktige må också pröva, huruvida 
fullmäktig skall tillkomma ersättning för resekostnader och resedagar 
samt till vilket belopp. 

' 

lr 
I 41 §. 

]'ullmäktig äger, såvitt därom icke är annorlunda stadgat, rätt att av 
kommunens myndigheter erhålla handlingar till påseende ävensom de upp
lysningar, som han finner nödiga. 

1-I 
r-

42 §. 

Kommunalf'ullmäktige väljer årligen inom sig ordförande och en eller 
tv~ viceordförande. Tärtvå viceordförande utses , skall den ena väljas 
till förste videordf örande och den andra till andra viceordförande. Om 
vulet bör fullmäktige underrätta länsstyrelsen och landskapsstyrelsen 
skriftligen .• 

1 

i 

r , 

Utses kommunalfullmäktiges ordförande eller viceordförande till med-
lem i kommunalstyrelsen, bör han avgå som ordförande eller viceordförande· ' 
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Kommunalfullmäktige fastställer ordförandens och protokollförarens 
srvoden. 

43 §. 

Kommunalstyrelsen skall bereda de ärenden, som den översänder till 
kow.munalfullmäktige. 

Vid kommunalfullmäktiges sammanträde må ärendeiicke upptagas till av
görande, innan kommunalstyrelsen beretts tillfälle att behandla ärendet~ 
Likväl kan kommunalfullmäktige enhälligt besluta, att ett brådskande äre1

1 

I de skall upptagas till avgörande utan ber~dning i kommunalstyrelsen. 
Il 44 §. 

:E'ör avgivande av utlåtanden och för granskning 
kommunalfullmäktige tillsätta utskott. 

av förvaltningen kunna r! 

?}5 §. 
Kommunalstyrelsen bör underrättas om sammanträde, som hålles av ut

skott för annat ändamål än granskning av fbtvaltningeri• 

~6 §. 
Kommunalfullmäk~iges sammanträden hållas :på av fullmäktige bestamt 

lämpligt ställe. 

47 §· 
Kommunalfullmäktige skola sa1.umanträda & 

1) då ordföranden anser det erforderligt för behandlihg av ärende~ 
2) dä kommunalstyrelsen eller minst en fjärdedel av kommunalfullmäk-

tige gjort framställning därom hos ordföranden; eller !\ 

3) då länsstyrelsen eller landskapsstyrelsen förordnat, att sammanträdr 
skall hållas() 

I ' 

Kommunalfullmäktige äga sammanträda åtminstone 
1) i januari för val av ordförande och viceordförande samt årsreviso-

rer och deras suppleanter; 
2) sen~st i juni för behandling av berättelserna över föregående års 

förvaltning samt för fastställande av bokslutet och beviljande av ansvar 
frihets 

3) i september, då medlemmar i kommunalstyrelsen, taxerings- och pröv 
ningsnämnderna ·samt andra förtroendemän väljas och förslag göres om för
skottsskattörets belopp för följande års förskotteskatteuppbörd; samt 

4) i december, då kommunens budget för följande år bör godkännas. 

49 §. 
Om kommunalfullmäktige icke kan behandla något av de i § 48 nämnda 

ärendena inom stadg~d tid, skall ordföranden så snart det är möjligt ut-

' 

lr 

r 

[I 
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~ L ~ sätta dag för behandling av ~ ärendet ott~~Qa, . 

50 §.. ~ "C1 

165 

Komlliunaliullmäktige kallas till sammanträde av ordf ör~ nden. Om ord- j 

f öranden på grund av jäv eller ag annan orsak icke kan Qtfärda kailelse 
skall denna utfärdas av viceordförande, eller om jämväl han är f örhind- · 
rad, av kommunalstyrelsens ordför<::.4nde., 

Kallelse, som bör innehålla uppgift om tid och plats för sammanträ
det samt om de ärenden, som skola behandlas vid sammariträdet1 skail 
kungöras och delgivas fullmäktige på av kommunalfullmäktige fastställt 
sätto Skriftligt meddelande om sammanträdet och om de ärenden, som där 
skola behandlas, bör även givas kommunalsty!elsen samt dess ordförande 
och ledamöter .. 

Kommunalfullmäktiges sammanträde hålles tidigast på den tionde dagen 1 

. I 

Täknat frän den dagens morgon, då kallelsen kung\j:lrts. Om ett ärende är j 

särskilt brådskande och icke gäller eytt anslag eller höjning av tidiga
re anslag, , får det U.J::!ptagas till behandling tidigast .:på dan fem;i.te.· . da .. . 1

1
: 

gen efter kallelsens kungöranda. 

52 §. 

Kommunalfullmäktige må, då de anse det nödvändigt, upptaga säd~nt 
ärende till behandling, som icke nämnts i 

kande natur påkallar det. 
kallelsen, när ärendets bräds1: 

53 §0 

11 Kommuaalstyrelsens ordförande samt de av dess medlemmar. som kom.mu- 1 m 

nalstYrelsen därtill utsett, aro pliktiga att vara närvarande vid kommu-
1

1, 

nalfullmäktiges sammanträden för att avgiva äskade upplysningar. Utebli.J I 
va de från sammanträde, utgör detta icke hinder för ärendenas behandling 

.. I 

och avgörande. Aven andra medlemmar av kommunalst~relsen är'' berättigade ] r 
att närvara vid kommunalfullmäktiges sammanträden och att del t ,aga i över 

läggningene Kommunalstyrelsens medlemmar äro likväl berättiga.de att del~ l )-1 
taga i fattande av beslut . endast om de äro medlemmar fiV kommunalfull- I ·- , 
mäktigeo I 

54 §. I 
Ordföranden äger föredraga ärendena vid kommunalfullmäktiges sam

JJ.anträden samt tillse, att andra ärenden ·än de i kallQlsen nämnda och 

L'3> som enligt § 52 därförutan kunna behandlas, icke upptagas till av
g1.,rande. 

y .. ' · :~:)>., <··;, ,. , :'".,.:~::1 ;~arning~ lå·~~ ..:\ aYlf'igsl'.',a den, som U.ppträdar olämp 1 " . 

~ ·.,. . .. ~ ,6 >, .• ppstår; at.'t o.•('rl::'°'ö~"s.~,de.r. :'.".':t e ksn bemäs·~:r~a d'J 1
:-. ,. bör 

,···,,..,. 'lpplöso sawmanträdeto 
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55 §o 

166 

För fattande av beslut erfordra8, att minst två tredjedelar av de när1 
varande fullmäktige biträda beslutet 9 då ärendet angår 

l) försäljning, inköp eller byte av fast egendom utom dä det gäller 

tomter inom byggnadsplaneområde; 

2) grundande och upplösande av under kommunens omvårdnad stående 
. I 

spannmålslånemagasin samt av fasta f on.der? bildade av kommunens inkoms

ter, eller ändring av deras stadgar eller anvisande av medel ur sådan I I 
f ond 1 så ock höjande av det belopp, som skall uttagas genom beskattning; 

3) beviljande av anslag, försåvitt fråga är om höjande av anslag elle~ 

beviljande av nytt . sådant; 1 

I 

4) inrättande av ny tjänst; 
a : 

5) upptagande eller omsättb.ing av lån1 eller förlängning av betalnin.g~1 

tiden för upptaget lån, varvid dock betalningsplan fastställes med enkel. 

röstövervikt5 eller /' 
6) borgensförbindelsef 

· 7) ändring av distriktsindelningen för folkskolväsendet i kommunene 

8) upphävande eller ändring av tidigare inom samma mandattid fattat 

beslutQ 

56 §o 
Vid val i kommunalfullmäktige skall förutom vad som är stadgat i 21 § 

stadgandena i landskapslagen om kommunala val i landskapet Åland i till~· J 

lämpliga delar lända till efterrättelse~ V~d proportionella val inlämnas 

kandidatlistorna till ordföranden på tid som kommunalfullmäktige utsatt, I av _ 
och såsom centralnämnd fungerar/fullmäktige utsedd valnämnd. 

57 §. 
Om handläggning av ärende vid kommunalfullmäktiges sammanträde icke 

' 

kan slutföras på utsatt dag, skall ordföranden föreslå, 

utsättes för fortsatt handläggning av ärendet. Särskilt 
att annan dag I f 
tillkännagivande r 

därom är icke erf orderligto 
:/- 1 ._ 1 

Den, som deltagit i avgörande av ärende vid kommunalfullmäktiges samm ·: 
1 

t1·i.ide, äger rätt att genast anmäla sin skiljaktiga mening beträffande de [ 

fattade beslutet .. Önskar han få sin mening jämte motiv fcgad till proto·-· 11, 

kol.Let, bör densamma skriftligen avfattad inlämnas senast vid protokoll·- 11 
justeringen till den, som fört protokollet~ ! 

59 § .. 
Ordföranden åligger att tillse, att fullmäktiges beslut i avgjort 

ärende skyndsamt meddelas kommunalstyrelsen, så snart ifrågavarande pro- I ' 

tokoll blivit justerat~ I 
Om delgivning av beslut åt enskild person och åt annan kommun är stad : 

gat i 30 §o 

I 
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3 kapo 

Kommunalst.YJ'.~.Js_~.:... 

60 §o 
I varje kommun skall :finnas en kommunalstyrelseo 

61 §. 

167 

Kommunalstyrelsen består av ordförande och viceordförande samt, en -· 
ligt kommunalfullmäktiges beslutf minst fyra ledamöter, vilka alla jämte 
nödigt antal supplean~er utses av fullmäktige,, 

Ordförande väljes dock icke, såframt i kommunen finnes kommunaldirek

tör, varom stadgas i 65 §~ 

62 §.-

Till ordförande, viceordförande eller ledamot i kommunalstyrelse må .a 

I I 
Har ordförande, viceordförande eller ledamot i kommunalstyrelse blivi I 

vald till ordförande eller viceordförande i fullmäktige 9 skall han från 1 ·I 

kommunalstyrelsen avgå. 

6.3 § " 

Ordförande, viceordförande och lådamöter i kommunalstyrelse väljas 

för tre år" 
Av kommunalstyrelsen.s medlemmar avgår årligen en tredjedel, vid 

första ~oh and:ra ärets utgång de, som fullmäktige bestämma, och därefter I 
1 

i tur. Ar antalet medlemmar icke delbart med tre; utjämna fullmäktige fö . 1 

delningen för avgång bland dem, s om skola avgå under de f c)rsta tre åren,, , f' 
Om verkställt val av ordförande och viceordförande i kommunalstyrelse 

skola fullmäktige insända skriftlig anmälan till landskapsstyrelsen och il 
länsstyrelsen. lr 

Ordförande och ledamöter i.kommunalstyrelsenåtnjuta för sitt uppdrag 1 

I 

ersättning, som till beloppet av fullmäktige bestämmeso 

65 § .. 
då 

I kommun ka.n finnas kommunaldirektöro Denna är/ ordförande i kommunal-
styrelsen och äger jämväl fullgöra övriga åligganden, som i reglemente 
för kommunalstyrelsen ålagts honomo 

66 §., 

Kommunaldirektörstjänst inrättas genom beslut av fullmäktige~ 
Då kommunaldirektör första gån,_,;•c::::::. trä der i tjänsteutövning, anses 

elen till ordförande i komruunalst.> r· c::.lsc~l valdes uppdrag hava upphört ., 
67 § ~ 

r 

il ~ 
I I 
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Kommunaldirektör utses av kolllillunalf'ullmäktige för obestämd tid.o Val-· 

bar till tjänsten är person, sQm. genom praktisk verksamhet eller avlagda 
kunskapsprov ådagalagt fmrtrogenhet med den kommunala förvaltningen och 
u;;pfyller övriga kompetensvillkor, som i reglemente äro föreskrivna. 
V <~~lbar är jämväl i annan kommun bosatt persono 

68 §. 
Kommunaldirektör beviljas avsked från tjänsten av kommunalfullmäk

tige. Kommunalfullmäktige äro berättigade att skilja honom från tjänsten~ ' 

om han i ett ärs tid utan avbrott varit urständsatt att handhava tjäna-
ten på grund av sjukdom eller kroppsskada och befinnes även framgent 
därtill oförmögen. 

Önska fullmäktige skilja k;~ mr.mn:::.1jir·c;~dör frän tjänsten av annan or
sak, . -bör beslut därom fattas med tref järdedels rö st övervikt och under
ställas landskapsstyrelsen för fastställelse ..; 

69 §. 
Såvitt icke i denna landskaps lag eller med stöd av densamma annorlunda Il 

stadgas, länder i tillämpliga delar rörande kommunaldirektör till efter
rättelse, vad om ordförande i kommunalstyrelse är stadgat. 

I reglemente kan närmare bestämmelser om kommunaldirektörstjänsten 
utfärdas. 

70 §. 

Kommunalstyrelsen ager vårda sig om f örvaltnin6 en inom kommunen, 
bevaka dess fördel, bereda de ärenden, som av fullmäktige handläggas, 
sä.mt befordra till verkställighet fullmäktiges beslut och förfoganden,_.. 

lvled avseende å den kommunalstyrelsen åliggande förvaltningen skall 
kommunen av fullmäktige indelas i distrikt, av vilka vart och ett stär 
under tillsyn av någen ·medlem i styrelsene 

Finner kommunalstyrelsen, att beslut av fullmäktige tillkommit i lag-
stridig ordning eller överskrider fullmäktiges befogenhet eller eljest 
strider mot lag eller förordning,. vare skyldig att vägra verkställa be~· 

slutet och anmäle omedelbart till fullmäktige? av vilken orsak beslutet 

I! lr 

11 1-
1 :-.... 

~ I 
~cke kan verkställas. Vidhålla fullwäii:tige sitt beslut, anhålle om läns- 1· 

styrelsens åtgärd för des~ verkställande, och skall länsstyrelsen, därest 1I 
den anser kommunalstyrelsen havs saknat laga skäl för sin vägran, för- lj r: 
ordna,. att kL•mmunalstyrelsen skall verkställa beslutet., Sådant förord·- ; 
nande må länsstyrelsen ej giva, innan tiden för besvär över fullmäktiges ~ / 

beslut tilländalupit. 
71 §. 

I' 
I 
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Kommunalstyrelsen sammanträder ä d~ tider och det ställe den själv 
bestämmer, så ock när ordföranden f in~er nödigt eller flertalet av sty
relsens ledamöter därom gör framställning hos ordförandena 

~ill sammanträdet utfärdar ordföranden kallelse pä av styrelsen be·~ 

slut..:.·i; lämpligt sätt. 
72 §. 

Ordföranden i kommunalstyrelaen ombesörjer med bi träde av komm11ri9l,··· 

sekreteraren, där sådan finnes, kommunalstyrelsens kansligör'Jmål 7 en.l:i.gt 
vad i reglemente eller instruktion närmare föreskrives~ 

7 3 §e 

I I 

Därest vården och förvaltningen av kommunens gemensamma egendom 1 löst 
och fast icke uppdragits åt en särskild nämnd, ankomma de på kommunal~ 

1 

ajl 
styrelsen. Härvid äger kommunalstyrelsen särskilt vaka över, att kommu-· 
nen tillhörig jordegendom vä~ förvaltas, att dess byggnader ordentligt 
uppföras och underhållas, så ock att kommunens spannmålslånemagasin och 

; 

andra inrättningar• kassol;', fonder, donationer samt övriga tj_llgärigar 
behörigen förvaltas och användas. 

7 /} § D 

Kommunalstyrelsen äger i samråd med ordnj_ngsmyndigheterna även över
vaka ordningen inom kommunens område samt törebygga ofog och överträdel
se.r av allmän lag eller kommunala stadgare 1 detta avseende skall kom.mu- I 
nalstyrelsen biträdas avkomruunens tjänsteinnehavare och medlemmar i den 

1 

ordning och pä det sätt, som av fullmäktige töreskrives 9 

75 §. 
Den, som bor eller uppehåller sig inom kommunen, är skyadig att in-~ ' 

ställa sig inför kommunalstyrelsen, då hans hörande i ordningsmål eller 
i ärenden, för vilka han inför kommunalstyrelsen är redovisningsskyldig~ 1 

1 : r anses nödigt.. Han ska l dock genom med.! .. em i kommunalstyrelsen eller av 
styrelsen därtill utsedd annan person i närvaro av vittne minst fyra 
dagar tidigare i angivet ärende erhålla kallelseo 

. 76 §. 

Uteblir den, som enligt 75 § blivit kallad, och styrker ej laga för--· 

fall, plikte etthu.ndra mark och vare vid vi te av tvåhundra mark skyldig , 
att tillf?täd~skonima å annan utsatt dago 

Har den tredskande bevisligen blivit underrättad om detta kommunal- i 

styrelsens beslut och likväl icke infunnit sig 1 äger kommunalstyrelsen 
1

1
1

1 

I 

E}V polis~ndighet anhålla om handräckning till den uteblivnasinställandeo l ' 
. 77 §o I 

Angående kommunalstyrelsens åli6g<.inden, tör såvitt de beröra trågor 
beträf'!'ande hälso- och sjukvård, förmynderskap, mantalsskrivning och 
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vissa andra områden, är särskilt stadc;<:1t ,, 
78 §,. 

170 

Kommunalstyrelsen äger tillhandagå my:µdigheterna vid insamlandet av 
statistiska uppgifter enligt anvisningBr 1 beträffande vilka bestämmel

ser finnas eller vilka av vederbörande tillställas styrelseno 

79 §. 
Ordföranden i kommunalstyrelsen utfärdar i fall av behov 9 på grund 

av den kännedom han äger om kommunens in.om densamma boende medlemmars 
ställning och villkor, vederhäftighets- och medellöshetsintyg samt an;ra 
be~is• om vilka särskilt ~r stadgato Intyg eller bevis bör styrkas m0~ 
kommunalstyrelsens sigil1. 

8b §. 
Över sin verksamhet äger kommunalstyrelsen årligen före den 15 maj 

till fullmäktige avgiva berättelse för nästf öregående kalenderår på 

sätt av fullmäktige närmare f öreskriveso 

4 kapQ 
Nämnder och tjänsteinl:!.ehavare., 

81 §a 

Komruunalstyz:elsen till biträde kunna komm.unalfuib.lmäktige tillsätte 
nämnder för särskilda verkställighets-· och förval tningsuppgifter.., Desba 

nämnder stå under kommunalstyrelsetls insGende<-

Nämndernas medlemmar utses av kommunal.tullmäktige, där icke annor-
lunda stadgas. i'ör varje nämnd skall kommunGlstyrelsen årligen· utse nå

gon av sina medlemmar att f'öreträda styrelsen i nämnden,, 
82 § .. 

Nämnds beslut skall underställas kommunalstyrelsen om denna eller 
dess ordförande så ,yrkar. Kan kommunalstyrelsen i sådant fall icke god-

[ r 

I 

I 

I 

känna nämnds beslut för verkställighet, bör kommunalstyrelsen själv av- r 
göra ärendet elle.r återförvisa · det för ny behandling. 

Vad i l mom, är sagt, gäller icke lagbestämda nämnders beslut i 
den, som enligt lag hänskjutits till deras avgörande, ej heller då 
ställande är förbjudet i instruktion~ 

ären- [I 
under / 

83 § • 

.E'ör handhavande av tillfälliga uppdrag är kommunalstyrelsen berätti
gad att tillsätta kommitt~er och bestämma dessas befogenhetero 11 

]'ör handhavandet 

i kommunalstyrelsen 
kommunalfullmäktige 

84 §~ i' 

av f örvaltn.ingsup:pgifter kunna, utöver medleIIllliarna 
I 

och nämnder, tjänsteinnehqvare tillsättas, i den mån: 
beslutainrätta tjänstero Om tjänsteinnehavarens an-

ställande och avgång samt verksam:'.1.et skola bestämmelser meddelas i reg-
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Tjänsteinnehavares tjänsteförhållande och avlöning regleras samt all-
1 

ruänna bestämmelser angående ordningen i'ör besättande av tjänster utfär
das, såvitt därom icke är särskilt stadgat, genom tjänstestadga för kom
munen. Såsom disciplinära åtgärder kunna i tjänstestadgan upptagas var
ning, avhååi.lande från tjänsteutövning och avsked. , 

85 §o 

Vid tillfälligt behov eller i brådskande fall vare kommunalstyrelsen 
obetaget att, utan att kommunalfullmäktige så beslutat, anställa erfor
derliga biträden, men skall åtgärden anmälas för kommunalfullmäktiges 
godkännande vid deras nästföljande sammanträde. Nämnda biträden,_ _vilkas 
avlöning kommunalfullmäktige fastställer, handla under kommunalstyrelsens 
ansvar och med iakttagande av föreskrifter, som denna meddelat •. 

Såvitt anslag för ändamålet ställts till kommunalstyrelsens eller 
nämnda förfogande, kan biträden anställas utan anmälan till kommunal
fullmäktigeo 

till ko~u~~lstyrelsen 
Nämnderna skola ärligenlavgiva berättelse över verksamheten under fö- [ 

regående kalenderår-. ··_ . . .. .. ·~~ : 

Nämnd har näraast inseende över tjänsteinnehavare, som underlyder 
87 §. 

Såvida ej annorlunda är föreskrivet i tjänstestadgan, bör kommunal
styrelsen, då den finner att nämnd eller tjänsteinnehavare i kommun upp
såtligen eller av vårdslöshet eller försumlighet låtit fel komma sig 
till last, infordra förklaring av vederbörande samt, såframt rättelse ej , 
kan åstadkommas annorlunda, anmäla om förhållandet till kommunalfull-

I 

88 §~ I I 

r 
mäktige. 

Har~jänsteinnehavare eller förtroendeman gjort sig skyldig till·för
skingring av medel eller ådagalagt svikligt förfarande eller annan ored- .... 
lighet, äga fullmäktige rätt att avhålla honom från utövande av tjänsten. -
Saken skall ock ofördröjligen dragas under domstols behandling ooh anmä- I 

I 
las hos landskapsstyrelsen och länsstyrelsen~ 

89 §. 
Arbetare, som underlyda allmän lag, anställas i kommuns tjänst av kom

munalst3U'elsen eller annan kommunal myndighet i enlighet med vad i reg
lemente eller instruktion är stadgat eller annars :f'öreskrivet. 

5 kap .. 
Kommunalhushållning. 

90 §. 
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Kommun äger rätt att grunda fasta fonder. Kommunalful~mäktige skola 
därvid antaga stadgar för fonden innefattande föresk~ifter angående fon- J 
dens ändamål och förkovran samt dess användning och övriga förv~ltning. I 

Sådant beslut av fullmäktige, så ock beslut om ändring av fondens stad
gar samt om dess upplösande bör underställas landskapsstyrelsens fast

ställelse• 
91 §· 

Angår fullmäktiges beslut försäljning, pantförskrivning eller byte 
av fast egendom eller rättighet, som genom gåva eller testamente till
fallit kölilmunen att användas för visst ändamål, som avser dess gemen
samma nytta, eller avtal eller annan rättshandling·, var1iv skulle följa 
minskning eller annan ändring i den rätt kommunen till sådan fastighet 
eller förr,nån äger, skall beslutet underst~llas landskapsstyrelsens fast~ I 
ställelsei:! 

93 §. 

Kommuns inkomster, såväl egentliga inkomster som kapitalinkomster, 
skola användas till bestridande av kommunens utgifter. Till utgifter 
hänföras, förutom egentliga utgifter, även kapitalutgifter. 

:U'ör kommunens egentliga utgifter få kapitalinkomster icke användaa<
Till bestridande av utgifter, för vilka kommunens egentliga inkomster 

och i anspråk tagna kapitaltillgångar icke förslå, äge kommunen fast-
ställa skatter att utgå av dess medlemmar efter härför gällande grunder. I 

1 

94 §o r 

Beslut av kommunalfullmäktig.e olli U.t;l.J:,t::lgande av lån med ~.e åter-
.i.ar 

betalningstid än fem år skall underställas landskapsstyrelser.1 fast-
ställelse. Lag samma vare om beslut rörande borgensförbindelse av 
kommunen. 

Därest kommµn enligt lag äger rätt att erhålla lån ur landskapets 
eller statens medel, behöver beslut om lånets upptagande icke under
ställas för fastställelse~ 

95 §. 

För varje finansår skall budget godkännas för kommunen. Finansäret 
sammanfaller med kalenderåret. 

96 §<> 

I budgeten skola upptagas den beräknade behållningen eller bristen 



- - - - - -
' ' 

173 
.;.21-

från föregående årt egentliga utgifter och inkoms~er samt särskilt för 
sig kapitalutgifter och kapitalinkomster för finartsåret. ~ill 1.1tgifter 
hänföras jämväl anslag för oförutsedda behov, reserveringar för vissa 
motsedda behov, överföringar till fonder och av§ktivningar. 

I 

Uti budgeten skola anvisas för utgifternas bes~ridande erforderliga I' 
medelo Det belopp~ som för godkända utgifters bestridande erfordras ut-
över andra inkomster, bör uppbäras av kommunens skattskyldiga medlemmar 

11 
såsom kommunalskatt för f inansårete 

1'1 framställning av kommunalstyrelsen, antingen i samband med handläggnin- I / 
E'innes i kommun skatteutjämningsfond, kunna kommunalfullmäktige på 

gen av budgeten eller senare, innan uttaxeringen per skattöre fast
ställts, i stadgad ordning och med iakttagande av fondens stadgar be- Il 
sluta om höjning av det belopp, som för ökning av skatteutjämningsfonden ,/ 
under finansåret skall upptagas genom kommunalbeskattning, eller om sänk) ) 
ning av detta belopp genom anlitande av fondens tillgångar. 

97 §(. 

Beträffande kommunala affärsföreto.g kan, utan hinder av stadgandet i 1 

96 § 1 mom., enbart vinst eller 1örlust upptagas i budgeten~ 

Fasta · fonders egna inkomster och utgif.ter kunna lämnas utanför bud-
geten., 

98 §. 
Förslag till budget skall uppgöras av kommunalstyrelsen och insändas 

till kommunalfullmäktige senast den l december där kommunalfullmäktige 
icke före ·skrivi t tidigare tidpunkt. 

Blir kommunalstyrelsens f9rslag icke oförändrat godkänt, skall det 
återförvisas till kommunalstyrelsen, som äger avgiva utlåtande och vid
taga av beslutet päkailade ändringar i förslaget. Vid den fortsatta be-
handlingen i kommunalfullmäktige skall endast av fullmäktige och kornmu- r 

n~lstyrelsen gjorda ändringar behandlas och budgeten slut'1l.igt godkännas. 

99 §~ 
. Kommun är berättigad att under f inansåret uppgöra tilläggsbudget. Vid 

behandlingen av kommunalstyrelsens förslag till tilläggsbudget skall i 

tillämpliga delar lända till efterrättelse vad om behandling av års
budget är stadgat. 

Tilläggsbudget skall balanseras med län, genom ökning av uttaxerings'~ 
. • 1 1T\IDJ.'1 eller genom överföring från skat~eutjämningsfo~d. 

l'JO ~"' 

Har årsbudgeten icke blivit godkänd av kommunalfullmäktige före finan 
årets utgång 1 skola tillsvida.re och till dess ny budget antagits kommu
nens inkomster uppbäras och nödvändiga utgifter bestridas. 
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101 §· 
Kommunens drätsel handhaves av kommunalst;yrelsen. 
Kommunalstyrelsen till biträde vid handhavandet av kassa- och räken

skapsväsendet kan ett drätselkontor inrättas• Där det anses nödigt kan 
även vederbörande nämnder underordnade kassa• och räkenskapsverk för sär · 

skilda förvaltningsgrenar inrättas. 
102 §. 

Viten, som på grund av lag blivit för utevaro av kommunal myndighet 
ådömda, tillfalla kommunens kassa och uttagas, där betalning ej följer, 
på sätt om kommunala utskylder är stadgat. 

103 §. 

Närmare bestäu:.melser angående budgeten samt kassa- och räkenskaps-
väsendet skola av fullmäktige meddelas genom räkanskapsstadga. il 

104 § .. 

Kommunalbeskattningen verkställes uv taxeringsnämnd, och däremot fram~ 
. I 

ställda anmärkningar avgöras; där det ej sker i kommunens fullmäktige, 
av prövningsnämnd, :på satt därom är särskilt stadgat .. 

105 §. 
Uttaxeringen per sliattöre beräknas så, att den för finansåret bud-

~ · 
Il 
~ geterade uttaxeringssumman minskas med vad som under finaneåret beräknas !I 

inflyta från staten i form av innehållen kommunalskatt och från skatt- j 

skyldiga i form av uppburet förskott på kommunalskatt, samt ökas med vad I 

~:~::e~::e!!:n::t:~::n:~:t~:r:::handa grunder influtit, varefter summan ·1 

Det belopp, som enligt verkställd fördelning skall uppbäras för skatt 
öret, kan av kommunalstyrelsen höjas med högst tio procent. 

106 .. ~§. 

Sedan uttaxeringen per skattöre fastställts, skall kommunalstyrelsen . 
verkställa debitering av kommunalskatten. Härvid bör envar skattskyldig 
såsom avdrag från den med stöd av skattörena oc~ uttaxeringen per skatt-. 
öre uträknade skatten tillräknas, vad under föregående år såsom förskott 
på kommunalskatt av honom innehållits eller debiterats, och restenpå- · 
föras den skattskyldige. 

Angående återbetalning av för mycket uppburet förskott är särskilt 
stadgat. 

107 §. 
Å kommunalstyrelsen ankommer att låta upprätta debiterings- och ujp- ~ 

bördslängd, i vilken böra uppta.gas varje skattskyldigs namn och bo- / 
stad, de skattekällor, :t'ör vilka utskylder blivit honom påförda, och W:l:ffi 
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dem sat t a skatten ävensom det belopp,som till skat t ens gäldande i fö r

skott uppburits eller debiterats. liängden skall jämväl innehålla sär
skilda kolumner för erlagda och oguldaa skatter. 

Debiterings- och uppbördslängden skall, sedan härom blivit i veder
börlig ordning kungjort, under fem dagar hållas tillgänglig för de 
skattskyldiga, och mot densamma kunaa fruruställa s anmärkningar, såsnr. 

därom är särskilt stadgato 
108 §. 

Efter det tiden för framställande av anmärkning mot debiterings- och 
uppbördslängden utgått, fastställer kommunalstyrelsen uppbördstiden och 
utfärdar debetsedlaro Sedan debetsedlarna utdelats eller efter kungörel-

1 

se tillhandahållits de skattskyldiga, skall kommunalstyrelsen verkställa1 

uppbörden. 

109 §. 
Kommunalstyrelsen bör över de skatter, vilka icke blivit erlagda 

och :från vilka befrielse icke beviljats, upprätta specificerad rest
l ä ngdc Denna skall av kommunalstyrelsen senast inom f'yra veckor efter 
avslutad uppbörd överlämnas till vederbörande utmätningsman för tvängs
indrivning~ 

110 §. 
Kommunalfull mäktige eller, därest bestämmelserna i reglementet det 

medgiva, kommunalstyrelsen äro berättigade att, därest kommunalskatt 
eller kommunal avgift blivit olagligen påförd, bevilja befrielse frän 
dess erläggande, dock icke ifall ärendet eljest är anhängigt eller genom 
laga kraft vunnet beslut sakligt avg j ort c Efter det befrielse beviljats , 
må j_cke vidare åtgärder vidtagas för indrivning av skatt eller avgift 
t ill den del befrielsengäller. 

Har skattskyldig persons skattebetalningsf örmåga genom egen eller när 
stående persons sjukdom, olycksfall eller annan sådan orsak väsentligt 

nedsatts, eller har skattskyldig avlidit och efterlämnat änka 1 oförsörj
da barn eller andra arvingar, vilkas utkomst ~arit beroende av hans för
t jänst, kunna fullmäktige eller, under i 1 mom. nämnda förutsättningar , 
kolllmunalstyrelsen :på ansökan enligt prövning bevi lja uppskov med erläg
gande av skatt eller, därest saken icke i samband med taxeringen varit 
föremå l för prövning, partiell eller fullständig be:f'rielse från dess er
l äggande.., 

111 §.. av vederbörande kommunala myndie,i: 
I~1r avskrivning av kommunalskatt eller kommunal avgifi/'verkställts 

på gr-und därav, att den l:etalningsskyldiga saknat utmätningsbar tillgång 
eller icke kunnat anträffas, eller av ann:::it laga skäl , utgör sådan av-· 
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skri vning ej hinder för indrivande av det resterande beloppeto KoI!llilunal

styi"elsen äger bevaka kommunens t'ördel i detta avseendeo 
11~ § o 

Kommunalstyrelsen åligger att i enlighet med givna anvisningar föra 

bok över kommunens inkomster ochf11-tgifter samt tillgångar och skulder 9 or 
så ock att avsluta räkenskaperna/varje finansär~ 

Över kommunens fasta och lösa egendom samt dess förbindelser, säke~c

heter, försäkringshandlingar och övriga värdepapper skola förteckningar 

föras. 
113 §. 

För granskning av kommunalförvaltningen och kommunens räkenskaper 
för det löpande året utses, enligt kommunalfullmäktiges beslut, minst 
tre årsrevisorer samt lika antal suppleanter för dem. Till årsrevisor 

, p~rson 

kan utses även i annan kommun bosat1{, såframt han därtill samtyckero 
.. ~ . : . 

Verkställande av fortlöpanJ ~ revision må av kommunalfullmäktige upp"'' 
dragas åt en av fullmäktige tillsatt och dem omedelbart underordnad 
ständig revisor• De handlingar, som tillkommit vid av denna verkställda 
revisioner, skola tillhandahållas årsrevisorernao 

114 §. 
Kommuns räkenskaper skola f'öre den 1 april tillställas ärsrevisorer

na, vilka före den 15 maj skolu verkstalla revisionen och avlämna revi-~ 

sionsberättelse till komlliunalstyrelseno 
Hava anmärkningar framställts i revisimnsberättelsen mot räkenska

perna eller förvaltningen, skall kommunalstyrelsen infmrdra vederböran
des förklaringar och överlämna dessa jämte eget utlåtande samt reviso·

rernas berättelse till kommunalfullmäktige så tidigt, att ärendet kan 
upptagas till behandling vid det kommunalfullmäktiges sammanträde, som 
sk~.11,'. hällo.s senast .i juni månad .. 

115 §. 
Revisorerna åligger vid laga påföljd att sorgfälligt granska kommu-'." 

nens räkenskaper, värdehandlingar och kontqnta tillgångar samt att 1..rn.~ .. 
dersöka, huruvida räkenskaperna överensstämma med den för året uppgjor-· 
da budgeten. Kommunalstyrelsen äger bereda revisorerna tillgång till 
alla i kommunens förvaltning tillkomna handlingar och tillträde till 
alla kommunala byggnader och inrättningar. 

116 §., 

Utöver revisionen skola ärsrevisorerna minst två gånger om året~ på 
förut icke tillkännagivna tider, verkställa eller låta verkställa inven 
tering av kommunens samtliga kassor och, ifall därvid missf örbållander:i. 
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yppas, omedelbart anmäla detta till komIDunaletyrelsen 0-ch koml!lunal

fullmäktiges ortl±'örande. 

' Av komrnunal!'ullmäktige särskilt utsedda inventeringsmän skola, med 
ledning qv uppgjorda förteckningar över kommunens gemensamma egendom i 

.löst och fast; årligen på lämplig tid granska den lösa egendomen samt 
minst vart i~edje år ä den fasta egendo~en anställa besiktning för ut~ 
rönande av egendomens tillstånd och förvaltning. Inventeringsmännen för 
såväl den ~asta som den lösa egendomen skoia avgiva berättelse till 
fullmäktige angående vården av kommunens egendom och framställa fömlag 
om förbättringar, som av dem befinnes nödiga. 

Yppas vid besiktning av den fasta egendomen eller vid granskning av 
den lösa egendomen vanvård eller förskingring eller annan felaktighet 9 

skall i revisionsberättelsen därom framställas anmärkning. 
118 §~ 

Å kommunalfullmäktige ankommer att besluta, huruvida av årsrevisorern,
1 

eller inventeringsmånnen för den lösa eller fasta egendomen framställd b I 

märkning får förfalla eller om med anledning därav åtgärd för bevakande 
&V kommunens rätt och fördel bör vidtagas. I senare f'allet skall~ om i 

suken förfarits brottsligt, åtal vid domstol enligt 88 § väckas. Annars 
skola kommunalfullmäktige, såframt anmärkningen icke av redogöraren god- • 

kännes, fastställa balansen och ersätti.1ingens belopp samt underställa 
ärendet landskapsst,yrelsens prövning och avgörande. 

6 kap. 
Underställning, besvär och tillsyn. 

119 §. 
Kommunalfullmäktiges beslut,f~olli för att vinna gällande kraft skall 

or 
underställas landskapsstyrelsen /fastställelse, b.ör jämte kommunal-
styrelsens utlåtande översändas till länsstyrelsen. Sedan beslutet vun
nit laga kraft, skall länsstyrelsen översända handlingarna i ärendet 
till landskapsstyrelsen •. · 

120 § .• 

Även om i kommunalfullmäktiges beslut, vilket bör underfltällas, icke 
bestämts om underställelse,, skall kommunalstyrelsen underställa detsamma 

121:. 

Beslut, som underställts, skall fastställas oförändrat eller icke 
fastställas. Vägrar landskapsstyrelsen fasts.tällelse, uppgive skälen där· 
till, och vare fullmäktige obetaget,, att häröver anföra besvär i högsta 
förvaltning~domstolen. 

Därest beslut, som skall underställas., icke inom ett år efter det be-
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slutet f u.ttats tillställts vederbörande myndighet, ha.r beslutet :t'ör

fe1lli to 
122 §. 

Det förfarqnde, varom stadgas i 119 - 121§§, skall jämväl iakttagas 
vid ändring av beslut, som efter underställning fastställts. 

123 §. 
I beslut av kommunalfullmäktige är envar berättigad att söka ändring 

på den grund~ att hans enskilda rätt blivit kränkt, och medlem av kom
munen även på den grund, att beslutet icke tillkommit i laga ordning 
eller innebär ett överträdande av fullmäktiges befogenhet eller att 
detsamma eljest står i strid med lag. 

Över beslut, som är av uteslutande förberedande eller verkställande 
beskaffenhet, må besvär icke anföras i 

124 §. 
Ändring med stöd av 123 § sökes hos länsstyrelsen genom skriftliga 

besvär, som böra av besväranden själv eller hans befullmäktigade ombud I 
ingi~as ~ller genom postens f örmedli~g befordras till länsstyrelsen inom 
trettio dagar . Denna t~d bör räknasl 

1) ifall beslutet rör någon person enskilt eller an11an kommun, frän 
den dag, dä beslutet delgivits; 

2) i händelse beslutet på stadgat sätt framlagts till påseende, från 
den dag, detta skett; samt 

3) då besvären gälla beslut av komlliunalfullmäktige angående c;1nmärk
ning över kommunaltaxering, från dagen för beslutets avsägande. 

Till besvären bör fogas det beslut, varöver besvär anföras, samt ut
redning om dagen, frän vilken enligt vad ovan angivits besvärstiden 
skall räknase 

125 §. 
Angående besvär över kommunalstyrelsesbeslut och vad därvid skall 

iakttagas gäller~ där icke annat stadgas, vad i 123 och 124 §§ är stad
gat om ändringssökande i kommunalfullmäktiges beslut. 

126 §. 
Därest icke särskilt stadgats om ändringssökande i kommunal nämnds 

beslut, får besvär över beslutet anföras hos kommunalstyrelsen. Härvid 
är :i. tillämpliga delar gällande, vad i ·123 och 124 §§stadgas. 

127 §. 
Förordnas, att vederbör~nde med anledning av besväret skall höras, 

skall länsstyrelsen utan dröjsmål överstyra handlingarna, efter . ärendets 
beskaffenhet, till ordföranden i kommunalfullmäktige, kommunalstyrelsen 
eller kommunal nämnd, .och äger ordföranden inom av länsstyrelsen utsatt 
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tid insända förklaring till densamma" 

128 §. 

1(9 

Sedan länsstyrelsen avgjort besvärsärende, skall utslaget i behörig 
ordning tillställas besväranden mot bevis, som bör åteoknas utslaget. 
:C:J.rjämte skall avskrift av utslaget efter sakens beskaffenhet tillstäl
lr ... s lrnmmun så, som i 34 § är stadgat. 

129 §. 
I länsstyrelsens utslag får, där för vissa ärendens vidkommande icke 

är annorlundd stadgat, ändring sökas i högsta förvaltningsdomstolen inom 
trettio dagar efter delfåendet. Därvid skall lända till efterrättelse, 
vad om ändringssökande i allmänhet är stadgat, dock sålunda, att besvär 
även kunna inom besvärstiden genom postens förmedling befordras till högs 
ta förvaltningsdomstolen eller inlä~nas eller genom postens förmedling 
befordras till länsstyrelsen f'ör att till högsta förvaltningsdomstolen 
insända so 

130 §. 
Landskapsstyrelsen och länsstyrelsen äger tillset enligt vad i lagen 

den 28 december 1951 om självstyrelse för Ålanq stadgas, att mommunernas 
ängeaägenhe;ter hahdhaV-as enld..ti;t lag~ så ock; där det finnes nödigt, med
dela kommunala m.yndigheter råa. och anvisti.ingar samt in:f'ordra av dem upp_. 
gifter beträ:tfande kommunala angelägenheter ävensom utlåtanden. 

Om förstärkt tillsyn över kommun är särskilt stadgat. 
7 kap. 

Kommunaldistrikt. 
131 §, 

Är någon qel av kommun f'ör allmänt ändamål med stöd av landska:pslag 
avskild till särskilt distrikt, skola dess angelägenheter behandlas vid 
distriktets gemensamma sammanträden. Vid dessa sammanträden äro de med
lemmar av distriktet röstberättigade, vilka enligt 14 § äga kommunal 
rösträtt,, 

132 §. 
Kommunaldistrikts sammanträden sammankallas och öppnas första gången 

av ordföranden i kommunalfullmäktige eller den kommunalfullmäktige därti 
utseo Följande sammanträden eamu.iankallas och ordet vid dem föres av den, 
vilken distriktets medlemmar bland sig därtill välja för minst ett och 
högst tre åro 

133 §. 
Förslag rörande skatt, som skall utgöras för distriktets särskilda be

hov, bör upptagas till behandling vid två ef ter varandr~ följande sam
manträden. Beslutet skall anses godkänt, ifall detsamma vid det senare 
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sammanträdet, om vilket sarskild kungörelse bör utfärdas, omfattas av 

minst två tredjedelar av de närYarande r. 

134 §. 
Såvitt ej i 131-133 §§ är annorlunda stadgat, skall om distrikts

sammanträde i tillämpliga delar gälla vad om kommunalfullmäktige är 

sta dgato 
135 § .. 

Verkställighet av beslut, som fattats vid distriktssammanträde• an
kommer på vederbörande kommuns myndigheter, där ej annorlunda stadgats 
eller vid distriktssammanträde beslutats~ 

8 kap. 
Särskilda stadganden. 

136 §11 

Såvitt annat icke är stadgat, kan kommunalfullmäktiges, kommunalsty
relsen odh kommunal nämnds beslut verkställas, innan beslutet vunnit 

laga kraft, därest icke ändringssökdnde genom verkställigheten bleve o
nyttigt eller den myndighet, som på grund av besvären handlägger ärendet, 

förbjuder dess verkställighet. 
137 § .• 

Ordförande i kommunalfullmäktige, kommunalstyrelse och kommunal nämnd 
åligger tillse, att protokollen jämte bilagor och register över dem samt 
övriga handlingar förvaras på sådunt sätt och ställe, som kommunalfull
mäktige bestämmern Ordföranden skall ock tillhandahålla dem kommunens 
medlemmar till påseende samt vid avgång från uppdraget överlämna dem åt 
efterträdaren, 

Om ordnandet och handh~vandet av kQmmunens grkiv är särskilt st~dg~te 
~ä~~~r~änder jämväl till efterräf]§l~~ vad ll § 12 P• självstyrelselagen 

Envar är berättigad att, såvitt handlingar icke enligt stadgande elle~ 
laglig föreskrift böra hemlighållas, på begäran utfå styrkt avskrift av 
de i1J7 § nämnda handlingarna eller utdrag ur däri nämnda myndigheters 
pr·otokoll. I besvärsmål skall expedition utgivas skyndsamt och åtminstone 
in.om första hälften av den för varje fall stadgade fataljetiden. 

139 §. 
J, kommunalfullmäktige ankomme1att bestämma, huruvida lösen för handli~ 

skall erläggas och till vilket belopp. Lös en må dock ej uppbäras för hsndl 
lin.gar; vilka utfärdas för kommunens gemensar.D.llia behov eller till veder
börande tjänsteinnehavare eller allmänna ombud, ej heller då beslut skalili.I! 
genom utdrag ur protokollet delgivas den, vilken beslutet rör. 

).40 §. 

Denna landskapslag träder i kraft den····~· 
Genom densamma upphävas kap. I, Il, IV, IX, X ocg XI i kommunal-
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lagen för lands kommunerna i lsndslrnpet Åland, utfärdad den 21 augusti 
1930 (9/30) jämte senare tillkomna ändringar av dessa lagrum samt 
övriga stadganden i den män de stå i strid med denna landskapslag• 

Mariehamn, å landskapsstyrelsen, den 7 mars 1955• 
På landskap~ej.,;a,~~rl 

Lantråd ~~ ~nsson. 
(, Landskapssekreterare R 
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