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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om kom

munalförvaltning i Mariehamn. 

Den 11 mars 1960 överlämnade landskapsstyrelsen till Landstinget 

en framställning med förslag till landskapslag om kommunalförvaltnin5 

i Mariehamn (12/1960), på grund av vilken Landstinget sedermera d2n 

26 mars antog en landskapslag i ämnet. Emellertid har Republikens 

President i brev av den 30 juni 1960 meddelat, att Landstingets be

slut skall förfalla på grund av att Landstinget i vissa avseenden 

överträtt sin lagstiftningsbehörighet. Nämnda brev är av följande 

lydelse: 
"Till Ålands Landskapsstyrelse. 

Ålands landsting har den 26 mars 1960 fattat beslut om antagande 

av landskapslag om kommunalförvaltning i Mariehamns stad. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, efter att hava in

fordrat Högsta domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även 

Ålandsdelegationen avgivit sitt yttrande, funnit att lagstiftningen 

angående kommunalförvaltningen samt den kommunala beskattningen och 

kommunala val, beträffande vilka tvenne sistnämnda områden föreva

rande landstingsbeslut även innehåller stadganden, enligt 13 § 1 mom. 

3 punkten självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 under

ligger landstingets lagstiftningsbehörighet i övrigt utom att lag

stiftningen rörande grundsatsen om allmän och lika kommunal rösträtt 

för finsk medborgare, som uppnått lagstadgad ålder, samt .om omedelba

ra, proportionella och hemliga val jämlikt 11 § 2 mom. 7 punkten 

självstyrelselagen är förbehållen rikets lagstiftande organ med be

aktande av att åländsk hembygdsrätt i 4 § 1 mom. samma lag fastställts 

utgöra en av förutsättningarna för dylik rösträtt. På grund av det 
sistsagda äro landstingsbeslutets stadganden om kommunal rösträtt och 

kommunala val delvis av rikslagstiftningsnatur. I beslutet ingå jäm-

väl stadganden rörande utsökningsväsendet samt .åligganden för statens 

myndigheter, beträffande vilka ämnen lagstiftningsrätten uteslutande 

tillkommer riket. Då emellertid förenämnda stadganden av rikslagstift

ningsnatur i sak överensstämma, stadgandet om åländsk hembygdsrätt 

såsom förutsättning för kommunal rösträtt med bestämmelsen i 4 § 1 mom. 

självstyrelselagen och de övriga stadgandena med motsvarande stadganden 

i den i riket gällande kommunallagen den 27 augusti 1948, hava de enligt 

14 § 4 mom. självstyrelselagen för vinnande av enhetlighet och över

skådlighet kunnat upptagas i landstingsbeslutet. 
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Landst ingsbeslut 0t innehåller ävenledes sta:a.ganc:Pel 
1
ahgående rf:itte-

.. · 1 

gångsväsendet~ på vilket orrifåde rikets l agstif t ånde organ enligt 11 .. 

§ 2 möin1 13 punkten s jälvstyreiselagen f Ör Åland tiilkorrimer u t eslutan~ 
de iagstiftnirigsbehÖrig het. Dessa stacigaii.den bÖra förty i sak överens....;' 

stämma med motsvarande rikslagstiftning. stå:dganciena i 97; 98 , 99 ebh. 

ioo §§ iandstingsb esiute t uppfylla dock i cke cietta :kråv; Stadgåndet 

i 97 § i :inom ; landstingsbeslut e t om irlgivariae av diafiebe'vis åver B;n.;.;; 

:foi·da besvär ävensom s tadgand ~;t i 2 mom. sa.tnrna lågrurri och s tad:gandenå 

i 98 § sagdå ·beslut hava ingen riicitsvarighet i rikets k6inmurialiag • Be :.;; 

sv'ärst:lderi vid besvär Över stadsfullrriä:ktiges beslut räk:häs eriligt så'.:l.: 

Väl 176 § rikets kommunallag som 97 § iandstingshesliitet fråri den 

dag kiaganderi erhci'll .del av det beslut i varöver besvär änfi:>ras ~ Järii~ 
likt 35 § 3 motn . rikets ko1mminallag anses beslut åv kommuns fulimå'.k .::.: 

t ·ige , varöver annan kci'mmun äger rätt att anförå besvär; sås öm därom 

är sä:f'skilt stådg:at 1 hava kömmi t till sistnämnda koinmuns och medie·m;;.; 

rna:rnås av komiriunefl kännedom de n dåg ; då beslutet föredfågi ts vid fuli 

rriEiktiges saminåriträ.de . ::t 31 § } mdm. iårtdstingsbes1utet ingår ett lik_; 

nande stadgaride; :m:en det gäller enda:i:it beslut ; varöver Mariehåmns 

stad' äger rätt att anfBra besvär .; Sålunda kdtnme besvärstideil fcrt 

kci'nimun; som äger rätt att· anföra besvär 6ver av stadsfullmäktige i 
Mariehanm fattat bes'lut;o att räknas på det sätt som. stadgas i sagda 

97 § landst:lngsbeslutet; vilket innebure en avvikelse från det i fi .:.; 

ket stadgade b e'räkningssi:ittet • Enlig t 178 och 179. §§ rikets kommunal .:: 

lag jämförda med 176 § l mom : 1 punkten samma: lag bör besvirstiden 

r'ä:knas , ifall beslut av kommunens styreh:ie eller ko:rrll:m:.rnal nä:farid rör 

~rinan korilllun, från den dag;· då beslutet delgivits • Jämlikt 99 § 1 mom.-

6ch lGG § landstingsbeslut et skulle emeller'tid besvä:rsiiden vid besvär 

över stadsstyrelsens i MB:riehamn eller nämnds beslut räknas från delgiv.:.; 

n:lngsdagen endast, då beslut e t rör någon person enskiit; men i Övriga· 

fäll och sålunda jämväl;- då beslutet rör annan kommun,, från deri dag 

beslutet til-lhandahålli-ts allmänheten för påseende. Genom ått upptaga 

förevar·ande från mot svarande rikslagstiftning avvikande stadganden av 

rikslagstiftningsnatur i landstingsbeslutet har landstinget ö"verskrid·it 

sin iägstiftningsbehörighet. 

Enligt 103 § landstingsbeslutet gäl-ler angående besvär· ö-ver· horg.::· 

mäfftärval vad därom är· särskilt stadgat_. För fullständighe tens skull 

hade det varit skäl att i stadgandet omnämna även besvir Över: vål av 

rådmän och ma.g-istratssekreterare, då b eträffande besvär Över sistsågda 

val jämväl i landskapet Åiand skoia tillä:mpas de i lagen den 19 novem_;; 

ber 1-927 om vai av börgmästare' rådman oc h magistrats sekreterare in.;; 
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gående, från landstingsbeslutets bestäLJTIJ.elser om besvär avvikande 

stadgandena. 
I anseende till det ovan anförda har Jag med stöd av 14 § 2 mom. 

självstyrelselagen för Ålands beslutat förordna, att förevarande land

skaps lag skall förfalla; vilket Landskapsstyrelsen härmed till känne

J om meddelas. 

Nådendal, i Statsrådet den 30 juni 1960 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Urho Kekkonen 

Justitieminister Antti Hannikainen." 

Då Landstinge t r edan tidigare tagit ställning till lagstiftnings

j rendets detaljer, har landskapsstyrelsen uppgjort nytt förslag i 

~mnet i överensstämmelse med Landstingets senaste v inter fattade be

slut och endast infört ett fåt a l ändringar utöver dem, som påkallas 

av Republikens Presidents beslut. I det följande kommer sålunda blott 

änc.ri ngar i förhållande till Landsting ets beslut av den 26 mars 1960 

ntt n t rmare mot iveras. 

l~ Vid behandlingen av denna paragraf i Landsting et ändrades lydel

:3ffi s åy a tt senast förrättade mantalsskrivning skall ligga till grund för 

val2. ti,ngd en. Då orden 11 senast förrättad e 11 uppenbarligen böra avse den 

mantals skrivni ng 9 s om p å valdagen är den senast förrättade, kommer man 

":; ilJ.. att val åre ts mantal sskrivnin g skall ligga till grund för vallängden. 

:::.mc;ll ert i d s lutföres mantalsskr ivningen inom juni månad, varav följer, 

Att denna mant alsskrivning icke kan ligga till grund för vallängden, som 

2~:·~11 1 framJ_äggas redan den 1 april. Vid fyllnadsval åte r skall enligt 

cG j land s k 2,:pslagen 0111 konununala val ( 8/59) senaste laga kraft vunna 

v~:.:.:,::..sngd anvä ndas o I riket fraii1lägges vallängden för granskning från 

::1. e::;, : .5 august i 7 varför man där kan l ägga valårets mantal sskrivning till 

-. Yl.Ll.~~ f ör val. l ängden. Landskapss tyr el s en föreslår , att p aragraf en ändras 

så y att vall ängden skall grunda sig på 11 senaste före valåret förrättad e 

nant s.1 sskrivni n g '!. 

14 .§. . Dm~.na paragraf ändrades av Land stinge t rne d mot iveringen, att 

-~ and fJkapsstyrelsens förslag medgav befrielse fr ån skyldigheten att Hottaga 

k%munal t för-troendeuppdrag för all framtid under i stadgandet näJnnda 

f ~ rutsättningar. Mot i veringen till ändringen måtte bero på e tt missför

:: t ånd 7 t y i den av l andskapss tyr e l s en för es l agna lyd els en medgav paragr a

:'.:' e: i1 befr i els e för blott et t års ti d . Landst inget har likväl omfattat en 

ä:rH',ring , son me dger befr i el se för tre års tid, varför landskapsstyrels en 

L:s d beaktand e h ärav. fö r eslagit en n era k oncentrerad avfattning me d an

v~ n d.and c av b egr epp e t :' kommun alt förtroendeuppdrag", som definieras 
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i 5 §. 
Landskapslagen den 15 juli 1959 om tillämpning av beskattningslagen 

i landskap~t Åland ( 21/59 ) medför, att rätten at.t avsäga sig medlemskap 

i skatte- och prövningsnämnd är beroende av i 9 § 3 mora. beskattningsla

gen stadgade förutsättningar, bl.a. fyra års medlemskap i skattenämnd. 

Med hänsyn härtill och eventuella andra fall, där en för riksförvalt

ningen och landskapsförvaltningen gemensan anordning kan vara fördel

aktig , bör i 14 § intagas ett förbehåll om, att andra förutsättningar 

kunna stadgas i speciallagstiftning. 
31 §. I landstingsbeslut ets 31 § stadgades blott om den tidpunkt, 

då annan kommuns fullmäktigebeslut anses ha koLrrnit Mariehamn till känne

dom, medan det omvända förhållandet, d.v.s. tidpunkten, då stadsfull-

rnäktiges beslut kommit annan konmmn till kännedom, icke bestämdes i 

denna paragraf utan måste avgöras enligt de allmänna bestämL1elserna i 

97 §, Detta medförde en differens beträffande besvärsrätten i förhål

land e till rikets lag, vilken differens på grund av hänvisningar oc kså 

gällde beslut av stadsstyrelsen ell er av en stadens nämnd. På grund 

härav bör 31 § ändras så, att s8lmim regel gäller för delgivningstid

punkten i vartdera fallet. 

1..2.._j. I förslaget till Landstingets vintersession 1960 hade land

skapsstyrelsen bland de tjänsteinnehavare, son icke skulle vara val

bara till stadsfullmäktige, upptagit äldre och yngre landskapssekre

teraren. Lagutskottet ändrade stadgandet i sitt förslag till att gälla 

"landskapssekreterare" med påpekande i motiveringen,att därmed avsågs 

j ämväl lagberedningssekreteraren. Detta synes vara lagtekniskt oriktigt, 

eftersom stadgandet är ett undantagsstadgande och soEl sådant skall tol

kas restriktivt. I ett sådant stadgande bör alltså alla icke valbara 

tjänsteinnehavare uppräknas uttryckligen. Uttrycket "landskapssekretera

re" kan i ingen händelse enligt vedertagna lagto lkningsnorli1er anses 

omfatta l agberedningssekreteraren. 

Syfte11ålet vid uppräknandet av de i punkt 1) nämnda personerna 

torde vara, att jäv icke skall konst i tu eras i de myJ.1dighe ter, sor,.1 

stadfästa koLJE1unala beslut eller övervaka den konrr;1unala förvaltningen. 

Lagberedningssekreteraren för edrar icke ärenden av sådan natur i land

skapsstyrelsen, Då likväl Landstinget uppenbarligen olil.fattat l agut

skottets motivering vid behandlingen av l agfö r s l aget under vinter

sessionen 1960, har landskapsstyrelsen inbegripit lagberedningssek

l'Gteraren bland de icke val bara il jäns teinnehavarna, li1Gn saE1tliga 

landskapsstyr0lsens sekreterare uppräknas uttryckligen i det nu före
slagna stadgandet, 
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45 §. Av tillänpningen av beskattningslagen i landskapet följ er, att 

skatte- och prövningsnärn1derna tillsättas gonensm1t av finansninisteriet 

och vederbörande konnun. Enligt 4 § beskattningsförordningen (FFS 530/59) 
skall länsskatt ebyrån göra förslag till finansministeriet inora juni nånad 

angående valet av statens nedler;mar, varefter finansElinisteriet före de:n 

15 augusti skall inbegära vederbörande komrimns utlåtande. Ko:r.1Lmnens full

i;läktige skola åter väl ja sina r.ied l er.rr,iar i skatte- och prövningsnäranderna 

så tidigt, att on valet kan anr,1älas till finansr:1inisteriet före den 15 
oktober. Det synes ändar:1ålsenligt, att fullnäktige invänta finansninist e

riets anhållan 01,1 utlåtande beträffande de från statens sida föreslagna, 

så att fullmäkti ge på länpligt sätt kunna koi:iplettera skatte- och pröv

ningsnä1mderna vid valet av koui:mnens representanter. Detta val borde 

därför förrättas vid full11äktiges sannanträde i septeE1ber. 

46 § . Landskaps styrelsen föreslår, att paragrafen konpletteras 11ed ett 

stadgande on stadsstyrelseval, soE1 på grund av något hinder icke kan för

rättas på i 44 § föreskriven dag. 

48 §. Ehuru staden ick2 för eslagit det, synes sarnr,1a förfarande för 

val av stadsdirektör och för val av biträdande stadsdirektör vara ända-

uålscmligt. 

57 §. Landskapsstyrels en or:1fattar fortfarande principen, att bestäu-

nanderätten i åländska angelägenheter endast skall tillko1:ma personer 

rned åländsk henbygdsrätt. Denna princip har också hittills tillär:ipats 

konsekvent i landskapets lagstiftning. Sålunda är å ländsk henbygdsrätt 

allnänt villkor för såväl rösträtt son valbarhet, då det gäller förtroen

deuppdrag ino11 korn:mnal- och landskaps förvaltningen. Landskapslagen or,1 

kour,mnalförval tning i l andskorar.Junerna stadgar exer;ipelvis uttryckligenf 

att kor;munaldirektör, son icke innehar åländsk he11bygdsrä tt, ej kan fun

gera son ordförande i koununalstyrelscm, Enellertid beslöt Landstinget 

vid den tidigare behandlingen av nu föreliggande lagförs lag, att för 

stadsdirektören i l\IIariehaun skulle göras ett undantag ifräga on kravet 

på åländsk henbygdsrätt. Landskapsstyrelsen har därför bibehållit 57 § i 

den av landstinget antagna f oruen. 

63 §. Av systenatiska skäl föreslår landskapsstyrelsen, att det tidiga

r e sohl non. 2 införda stadgandet on stadss tyrels ens berättelse flyttas 

till paragrafens slut son 11on. 3. 

73 §. I landstingsbeslutets avfattning torde ordet " endast " uteslutas, 

75 §. I landstingsbeslutet borde ordet 11 lägenhet " utbytas Llot " egendoE1". 

FGlet härrör från beredningen av före gående förslag, och är sannolikt 
Gtt skrivfel. 

87 §. Bestärn~1elsen oi;1, hur skattörets belopp skall beräknas, föreslo gs 
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av landskapsstyrelsen i föregående franstäl lning i en TJ.era lättfattlig 

forr.i än den i riket antagna. Landstingets lagutskott införde dock den i 

riket gällande lydelsen under uotiveringen, att landskapsstyrelsen synes 

ha förbisett att beskattningsförfarandet ef ter beskattningslageroikraft

trädande är ett annat . Det nya beskattningsförfarandet nedför dock ick e 

annan ändring i principerna för fastställand et av skattörets belopp än 

att kor.munerna nur"1era utfå allt skatteförskott av staten nedan tidigare 

en del av förskottet uppbars direkt av korn:mnen enligt debetsedel. Denna 

förändring hade landskapsstyrels en beaktat i det tidigare förslaget. 

Enligt lagen on förskottsuppbörd (FFS 418/59) skall staten till envar 

konuun erlägga förskottsvis 96 % av det beräknade förskottet på ko nEmnal

skatten. Vid beräkningen av skattörcts belopp skall konnunen från den 

budgeterade utta:x:oringssunnan till först avdraga det belopp, son staten 

konne r att erl ät;ga i förhandsbetalning enligt lagen on förskottsuppbörd. 

Till skillnaden skall läggas det belopp, son staten för föregående finans

år erl agt i förhandsbetalning för det året. Den sålunda erhållna suD.uan 

skall divideras ned antalet skattören. Denna uträkning kan givetvis för

klaras på flera olika sätt, nen landskapsstyrelsen anser den redan tidi

gare föreslagna avfattningen länpligare än rikets. 

Den s.k. sjönansskatten torde icke beaktas i riket vid fastställande 

av skattörets belopp. Stadsförbundets byrå har i . cirkulär till landets 

städer rekor.menderat budgeteringen av inkonsterna från s jörmnsskatten 

såsou e tt särskilt inkonstnonent. I Mariehann är det, så länge skattörcts 

belopp håller sig v id tio 1~iark, utan betydelse on s jönansskatten inräknas 

i de från statens sida erlagda beloppGn eller icke, ncn skulle skattöret 

stiga eller sjunka, blir beräkningen nissvisande on sjönansskatten är 

beaktad såson en del av uttaxeringssunnan, efterson denna skatt all tid 

beräknas enl i gt 10 @arks skattöre. Då dessutoo en enhetlig regel för 

skattörets beräknande för staden och landskor.munerna är a tt föredraga och 

då inräknande av s j önansskatten icke genGrell t kan rekor.rrJ.enderas för 

l andskonnunerna , synes det av stadsförbundet föreslagna budgoteringssät
tet vara länpligt. 

97-100 §§. Felaktigheter i dessa paragrafer utgjorde orsak8n till att 

Lands tingets förra beslut fick förfalla. Stadgandena ha g ivits sa1illa sak

l i ga innehåll son 123-126 §§ l andskaps l agen den 1 8 april 1956 ou korn.mnal

förval tningen i landskour.mnorna i l :::mdskapet Åland (16/5 6 ). Efterson också 

stadsfullnäktigG fatta beslut av förberedande art, har stadgandet on för

bud not ändringssökande i beslut av uteslutande förberedande eller verk

ställande beskaffenhet överförts till 97 §. Då 99 och 100 §§ hänvisa till 

donna paragraf, korn~1er förbudet att gälla uotsvarande beslut av stads
styrGlsen ell er nännd. 
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103 §. Pa r agraf en har konpl ottorats r:ied det tillägg, varoB Repub

likans President uttryckt önskenål. 
108 §. I denna paragrafs 2 non . ingick i Landstinge ts bcrn lut en hän

visning till gäll ande stadskorn:mnall ags 88 §. Då beredningen och behand

lingen av förslage t forc erades för att landskapslagen evontuellt skull e 

kunna träda i kraft r edan innevar and e år, uppnärksannades denna hänvis

ning ic ke. Rikti g hänvisning tord 2 vara till gällande l ags 87 § r;1on . 5 . 
Då detta L10r.wnt likvä l icke fullt täckor det syftenål, son hänvisningGn 

avs er, föreslår landskapsstyr el s0n , a tt hänvi sningen utbyt es enot ett 

utförligt stadgande. Därigenon v innes också praktisk fördel, då den ganl a 

l agtext cm icke behöver anlitas vid studiun av det ta stadgande i den nya 

l agen. 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r l andskapsstyre l sen vördsant 

för elägga Landstinget t ill ant agand e nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

oE1 korJuunalförval tni ng i Mar i ehanns stad. 

I enligh et rn~d Ålands l andst ings beslut stadgat 

1 kap. 

Allnänna stadganden. 

1 § . 

lVIari eharms stad ned dä runder lydande onråd cm utgör en ko nr"iun, son 

äger , enligt denna l andskapslag och inon de gräns er l ag i övr i gt ut

stakar, vårda s i na hushållnings-, ordnings- och övriga angelägenhet er, 

såvitt desrn:rr_ia e j enlig t gällande; l ag böra handläggas av annan än kon
uunal uynd i ghet . 

St aden tillkonnande rätt i gheter eller Lle del st l ag tilldel ade uppgif

ter nå i cke fråntagas densauna annorl e~dos än gcmon l ag, e j hell er i:1å 

nya skyldigheter ell er uppgift er för staden stadgas på annat sätt. 

LJ. 
Medl en av lVIariehanns stad är en var, 

1) son inou staden h ar laga hcuv is t; 

2 ) son där äger ell er innehar f ast egondon; ell er 
3) soo därstädes i dkar näring ell er yrke . 

Laga h envist i Mariehanns stad har den, son där bör vara nantals
skriven . 

Vad i 1 n on . är sagt , äge r not svarand e tillänpning på off entli gt 

saufund saut bolag , fö r ening , stiftelse och annan sauHanslutning . 
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Stadens beslutanderätt utövas av stadsfullmäktige, sävida 

annat icke är stadgat. 

Verkställighet och förvaltning tillkomma stadsstyrelsen samt, 

under dess inseende, särskilda nämnder och tjänsteinnehavare, pä 

sätt som i denna lag eller annorstädes stadgas. 

4 §. 
Angelägenhet, som staden äger avgöra och verkställa, kan över

föras till kommunalförbunds avgörande och verkställighet, pä sätt 

därom är särskilt stadgat. 

5 §. 
Stadsfullmäktige, ombud för samarbete mellan kommuner samt 

medlemmar i stadsstyrelsen och stadens nämnder äro kommunala för

troendemän. Stadsdirektören är likväl kommunal tjänsteinnehavare. 

Tjänsteinnehavarna äro anställda i offentlig kommunal tjänst. 

Därutöver kunna i stadens tjänst finnas tillfällig personal samt 

arbetare, vilka underlyda lagen om arbetsavtal. 

6 §. 
Sin förvaltning äger staden närmare ordna gBnom reglementen 

och instruktioner. 

Reglemente angående stadsstyrelsens sammansättning samt dess 

åligganden och befogenheter skall godkännas av fullmäktige och 

underställas landskapsstyrelsens fastställelse. Om underställande 

av andra reglementen för fastställelse är särskilt stadgat. 

Instruktioner för nämnder och tjänsteinnehavare samt stadens 

tjänstestadga utfärdas av stadsfullmäktige, säframt därom ej i l ag -~ 

är annorlunda stadgat. 

7 §. 
I reglemente för stadsstyrelsen kan stadsfullmäktiges beslu

tanderätt uti däri särskilt angivna ärenden överföras pä stadssty

relsen. Beslutanderätten i ärenden, vid vilkas avgörande kvalifi

cerad majoritet erfordras eller som enligt lag skola avgöras av 

stadsfullmäktige, mä likväl icke sålunda överföras. 

I stadsstyrelsen och korrm1unala nämnder kunna genom reglement e 

eller instruktion inrättas avdelningar, sektioner eller byräer 

för beredning och expediering av ärenden av visst slag. 

8 §. 
Stadsfullmäktige kunna antaga kommunala stadgar till främjande 

av sedlighet, nykterhet, allmän ordning och säkerhet, hälsovård 

samt hamnförhållo.nden inom staden ävensom utsätta lämpliga viten 
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för överträdelse av dessa stadgar . Sådant beslut bör underställas 

landskapsstyrelsen för fastställelse. 

9 §. 
Fastställelse av reglementen och k.ommunala stadgar skall bringas 

till allmänhetens kännedom, på sätt kommunala tillkännagivanden kun

göras i si~den, samt ytterligare med iakttagande av vad därom måhända 

är särskilt stadgat. I tillkännagivandet bör också nämnas , var stadgan 
är tillgänglig för allmänheten och kan erhållas till skäligt pris . 

Är ej tid bestämd för stadgas ikraftträdande, lände den till ef

terrättelse från den dag dess fastställelse tillkännagivits på i 1 mom~ 

nämnt sätt. 
10 §. 

Viten för överträdelse av i 8 § nämnda kommunala stadgar ådömas 
av magistraten, såvida målet icke enligt gällande stadganden hör till 

allmän domstol . 
2 kap. 

Om kommunal rösträtt och valbarhet. 

11 §. 
Kommunal rösträtt tillkommer envar, man och kvinna, som innehar 

åländsk hembygdsrätt och vid valårets ingång fyllt tjuguett år samt 

vid senaste före valåret förrättade mantalsskrivning upptagits eller 
bort upptagas i stadens mantalslängd. 

Rösträtt tillkommer dock icke 

1) den, som står under förmynderskap ; 
2) den, som enligt domstols laga kraft vunna utslag saknar med

borgerligt förtroende eller är ovärdig att nyttjas i landets tjänst 
eller att föra annans talan; samt 

3) den, som övertygats om att vid kommunala val hava köpt eller 
sålt röst eller gjort försök därtill eller på flere än ett ställe av

givit sin röst eller genom våld eller hot stört valfrihetenj ända 
till utgången av det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom i 

saken gavs. 
12 §. 

Valbar till kommunala förtroendeuppdrag är, såvitt därom icke 
är särskilt stadgat, envar i s t aden bosatt person, som enligt 11 § 
har rösträtt. 

13 §. 
Stadens röstberättigade medl emmar äga välja stadsfullmäktige ge

nom omedelbara, proportionella och heml iga val. 
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Vid valen hava alla röstberättigade lika rösträtt. 

Valrätt får ej utövas genom ombud. 

Om valen och deras förrättande stadgas särskilt. 

14 §. 
Den, som blivit vald till kommunalt förtroendeuppdrag, är berätti

gad att avsäga sig uppdraget, om han fyllt sextio år. 

Den,. som under tre år i följd innehaft kommunalt förtroendeuppdrag , 

är berättigad att under de tre följande åren åtnjuta befrielse från 

sådant uppdrag , där icke annorlunda är särskilt stadgat . 

Då som grund för avsägelse åberopas sjuklighet , familjeförhållan

den, offentlig tjänst eller befattning eller någon annan orsak, må full

mäktige pröva det anmälda hindret och godkännaavsägelsen , om hindret 

anses giltigt. 

15 §. 
Om besvär anföras över val till kommunalt förtroendeuppdrag eller 

däröver, att avsägelse av uppdraget 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 utsedd. 

16 §. 
Då den, som blivit vald till kommunalt förtroendeuppdrag, mister 

ter sin valbarhet, upphör hans uppdrag. 

17 §. 
Såvitt annat icke är stadgat, kvarstår person i kommunalt förtro

endeuppdrag för den tid, för vilken han blivit vald och även därefter , 

till dess annan blivit vald i hans ställe. 

3 kap. 

Om val . 

18 § .. 

Val , som ankomma på fullmäktige, stadss~yrelsen eller nämnd , för

rättas med iakttagande av proportionellt valsätt, om valet gäller 

två eller flere personer och om fjärdedelen av de i valet deltagande 

fordra det. Så dant val förrättas på sätt f ullmäktiges arbetsordning 

föreskriver. 

Om blott en person skall väljas eller då majoritetsval annars 

förekommer, anses den eller de som valda, vilka vid valet erhållit 

de flesta rösterna. 
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Proportionella val och, om så yrkas, även övriga val förrät

tas med slutna sedlar. 

Vid lika röstetal avgör lotten. 

19 §. 
Om förtroendeman, som är ordförande eller viceordförande i 

stadsfull mäktige eller nämnd eller stadsdirektörens ersättare i 

stadsstyrel sen, avlidit eller flyttat bort eller av annan orsak 

avgått, skall annan väljas i hans ställe för den återstående man

dattiden. 

Då såväl ordförande som viceordförande avgått såsom i 1 mom. 

är sagt, skall nytt val förrättas för den äterstäende mandattiden 

under ledning av den t ill åren äldste medlemmen. 

4 kap. 

pm behandling av ärenden och om beslut. 

20 § . 

jäviga att deltaga i 

Om 

Ordförande och l edamot i fullmäktige äro 

fattandet av beslut, som rör dem personligen. 

den och ledamot i stadsstyrelsen och kommunal 

liga del ar gällande, vad om domarjäv är stadgat. 

jäv för ordf öran-

nämnd är i tillämp-

Då ordförande av jäv ell er annan orsak är tillfälligt förhind

rad att leda förhandling, träder viceordföranden i hans ställe. Om 

även denne är förhindrad, skall förhandlingarna ledas av för till

fäl l et utsedd ordförande. 

Ledamot i stadsstyrelsen eller nämnd, som på grund av jäv eller 

annat hinder ej kan deltaga i behandling av ärende, skall därom 

underrätta ordföranden. 

21 §. 

Fullmäktige må icke företaga ärende till behandling eller däri 

fatta beslut, om ej minst två tredjedelar av fullmäktiges hela då

varande antal äro närvarande. 

Stadsstyrelsen är beslutför, då mera än hälften av antalet 

medl emmar, ordföranden inberäknad, är tillstädes. 

22 §. 
Uteblir ordförande, viceordförande eller ledamot i stadsfull

mäktige eller stadsstyrelsen utan giltigt hinder från utsatt sam

manträde ell er avlägsnar han sig utan sådant skäl från sammanträde, 

erlägge han till stadens kassa i vite samma belopp som arvodet 

för sammanträdet. Blir sarnrnanträdet till följd av de närvarandes 

fåtalighet inställt ell er upplöst, vare vitet för de frånvarande 

dubbelt. 

I 

1• 
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23 §. 
Vid stadsfullmäkt i ges, stadsstyr el sens och nämnds sammanträde 

l eder ordföranden förhandlingarna . 
Eft0r det överläggning ägt rum och av ordföranden förkl arats 

avs l utad , äger han om skilj aktiga meningar yppat sig och blivit 

understödda, framställa så avfattad omröstningsproposition, att 

svar et 11 J a " eller 11 Nej 11 uttrycker beslutet. Omröstning skall verk

ställas öppet och efter namnupprop. 
Den ås ikt, för vil ken de flesta rösterna avgivits , gäl l er så

s om beslut , förutom där ordföranden anser , att kvalific erad majo 

ritet enligt lag erfordras. Falla rösterna l ika gäll er såsom bes l ut 

den åsikt, f ör v ilken or dföranden avgivit sin röst . Efter omröst

ningen give ordföranden tillkänna, huru enligt hans uppfattni ng be

s l utet utfallit, och befäste detsamma med klubbs l ag. 

24 §. 
Stadsfullmäktiges sammanträden äro offentliga, men fullmäktige 

kunna likväl beträffande särskild fråga besluta annorl unda. 

Stadsstyrelsens och nämndernas sammanträden äro icke offentliga , 

såframt e j annorl unda stadgats beträffande särskild angelägenhet. 

Stadsfullmäkt i ges ordförande och v j_c eordfö r ande hava : .. dock rätt att 

närvara vid stadsstyrelsens srumnanträden och deltaga i överläggning, 

men e j i fattande av beslut. Stadsdirektören och medl em i stadssty

r els en , s om därtill utsetts, hava samma rätt att de l taga i nämnds 

eller utskotts sammanträden, dock icke i sådant utskotts samman

träde , där förvaltnj_ngen gr anskas. 

25 §. 
Vid stadsfullrnäktiges, stadsstyrel sens och nämnds sammanträden 

skall föras protokoll av stadssekreteraren ell er av annan härtil l 
utsedd person. 

Protokollet underskrives av ordföranden och kontrasigneras av 
den, som fört detsaLlffia. 
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Protokollet justeras antingen genast eller vid följande sam

manträde eller av tvenne för var gång utsedda medlemmar, som jämväl 

då underskriva protokollet. Om justeringsman icke godkänner proto

kollet, skall det justeras vid följande sammanträde. För omedelbar 

justering fordras enhälligt beslut. 

26 §. 
Sodan stadsfullmäktiges protokoll blivit justerat, skall pro

tokollet, till vilket fogats anvisning om det sätt, på vilket änd

ring i däri nämnda beslut skall sökas, på förut kungjord dag hällas 

tillgängligt för allmänheten på stadskansliet. Lag samma vare om 

stadsstyrelsens protokoll. 
På i 1 mom . stadgat sätt kan också i nämnd fört protokoll 

hållas tillgängligt för allmänheten, om nämnden ell er dess ord

förande med hänsyn till sakens beskaffenhet anser det erforder

ligt eller för att beslutet måtte vinna l aga kraft. 

27 §. 

Angår av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller nämnd fattat 

beslut någon enskilt och kan han på denna grund anföra besvär 

över beslutet, skall det bevisligen delgivas honom genom utdrag 

ur protokollet jämte anvisning om huru ändring i beslutet sökes. 

Den, som verkställt delgivningen, bör på protokollsutdTaget an

teckna dagen för tillställ.andet jämte sitt namn, yrke och adress. 

Om sättet för delgivning av övriga beslut, som röra enskild 

person, kan bestämmas i reglemente eller instruktion. 

Sådant beslut av stadsfullmäkt i ge, varöver annan kommun äger 

rätt att anföra besvär, skall medelst protokollsutdrag delgivas 

denna kommun. Lag sarruna vare, såvitt ej annorlunda är stadgat, i 

motsvarande fall om beslut av stadsstyrelsen och nämnd. 

28 §. 

Kommunala tillkännagivanden bringas stadens medlernrn.ar till kän

nedom genom anslag på stadens ans l agstavl a för offentliga kungörel
ser. 

Stadsfullmäktige äga besluta, huruvida konnnunala tillkännagivan

den skol a bringas stadens medlerrunar till kännedom jämväl på annat 
sätt. 

29 §. 

Expedition från stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller nämnd 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den, som fört 

protokollet, såvida icke annorlunda bestämts i r .eglemente eller 
instruktion. 
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Riktigheten av protokollsutdrag bestyrkes av vederbörande sek

reterare. 

30 §. 
Stadsstyrelsen talar och svarar för staden och avslutar rätts

handlingar på dess vägnar, såframt därom icke annorlunda är stadgat 

i lag eller genom reglemente eller instruktion. 

Stadsdirektören är berättigad att föra stadsstyrelsens talan. 

31 §. 
Delgivning mottages för kommunen av stadsdirektören eller i de 

ärenden, i vilka nämnd enligt lag tillkommer självständig behörig

het, av ordföranden i denna nämnd. Ordföranden äger sedan utan 

dröjsmål befordra delgivningen till föredragning vid sammanträde 

med den kommunala myndighet, p å vilken ärendet ankommer. 

Med stöd av lag, instruktion eller reglemente kan särskild per

son vara tillsatt att mottaga delgivningar på ordförandens vägnar. 

Delgivning anses hava bringats till stadens och dess medlem-

mars kännedom den dag, d~den mottagits. Beslut av stadsfullmäktige~ 

varöver annan kommun äger rätt att anföra besvär, såsom darom är 

särskilt stadgat 1 skall dock anses hava kommit till kommunens och 

dess medlemmars kännedom den dag, då beslutet föredragits vid samman

t r äde med kommunens fullmäktige. Likaså skall beslut av annan kommuns 

fullmäktige, varöver staden äger rätt att anföra besvär, anses hava 

kommit till stadens och dess medlemmars kännedom den dag, då beslutet 

föredragits vid stadsfullmäktiges sammanträde. 

5 kap. 

Om stadsfullmäktige. 

32 §. 
Stadsfullmäktige väljas till s å dant antal, att om folkmängden 

enligt mantalslängden utgör 

3.000 eller därunder utses 15 

över 3.000 men ej över 4.000 " 17 

" 4.000 Il Il Il 8.000 " 19 
Il 6.000 " Il " 8.000 " 21 
Il 8 .. 000 Il Il " 10.000 " 23 

" 10.000 " 25. 

Om antalet ersättare för fullmäktige stadgas särskilt. 
33 §. 

Fullmäktige och ersättare för dem väljas på sätt och för tid, 

som särskilt föreskrives. Deras mandat varar till utgången av det 

kalenderår, varunder näst följand e ordinarie val av fullmäktige 

bör verkställas, likväl med iakttagande av vad i 17 § är stadgat . 
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3 4 §. 
Om fullmäktig avlidi t, mister sin valbarhet eller enligt 14 § 

avgår, innan hans mandattid upphör, ell er om han på grund av skäl, 

som av fullraäktige godkännes, för minst två månader är förhindrad 

att deltaga i fullmäktiges gö romål, bör fullmäktiges ordföran de 

inkall a er sättare i hans ställe . 
Ersätt ar e tjänstgör såsom fullmäktig till utgången av den i 33 

§ stadgade mand att id en eller, därest han tillfälligt inkallat s i 

förhindr ad f ullmäktiges ställe, så länge hindret .varar. 

35 §. 
Till s t adsfullmäktig kan väljas person, som enligt 12 § är 

valbar till kommunalt förtro endeuppdrag , dock icke 

1) l andshövdingen, l a n trådet , länsrådet , l agb eredningssekre

t er a ren, äldre l andskapss ekreterar en, yngre l andskapssekreteraren ~ 

landskapskamreraren, kamreraren vid länsstyr el sen , e j hell er 

2) stadsdirektören ell er tjänsteinnehavare, som underlyder 

stadsfullmäkti ge , stadsstyrelsen ell er näLmd och för sin befatt

ning är r edovisningsskyldig . 

Blir fullmäktig utnämnd eller vald till tjänst , som är nänmd 

i 1 mom. , bör han fr ånträda medlemsskapc;t i fullmäktige, då han 

tillträde r tjänsten. 

36 §. 
Envar fullmäktig erh åll er lika stort arvode för varje saIYlillan

träde enligt fullmäktiges prövning . Dock må ordföranden till erkän
nas hö gre arvod e . 

37 §. 
Fullmäktig äger, såvitt därom icke är annorlunda s t a dgat , rätt 

att hos stadens mynd i ghe t er erhåll a handlingar till påseende 

ävensom de upplysningar , som han finner nödiga. 

38 §. 
Stads fullmäktige välja årligen inom sig ordförande och en 

viceordförande . Om valet bör fullmäktige skriftligen underrätta 

länss tyr el sen och l andskapsstyrels en . Utses fullmäktiges ordfö

r and e ell er viceordförande till medl em i stadsstyrel sen , bör han 
avgå som ordförand e ell er v ic eordförande . 

För närmare re gl er ing av sit t ar.bete an taga fullraäktige arbets
ordning . 

39 §. 
Frairställningar och ut l åtanden , s om ingivas till stadsfull

mäktige eller som av fullmäktige ell er för vis s t ändamål till satt 

li 

I 
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nämnd avgivas till myndighe t, skola, där ej annorlunda är stadgat , 

insändas genom stadsstyrelsen. 

Vid fullmäktiges sammanträde må ärende icke upptagas till avgörande, 

innan stadsstyralsen eller nämnd beretts tillfälle att behandla ären

det. Likväl kunna fullmäktige enhälligt besluta, att ett brådskande 

ärende skall upptagas och avgöras utan beredning. 

40 §. 
För avgivande av utlåtanden och f ör granskning av förvaltningen 

kunna ful l mäktige tillsätta utskott. 

41 §. 
Stads~styrelsen bör underrättas om sammanträde, som hålles av ut

skott för annat ändamål än granskning av förvaltningen. 

42 §. 
Fullmäktiges sammanträden hå l l as i stadshuset. 

43 ~ . 

Stadsfu l lmäktige sammanträda, 

1) då ordförande anser det erforderligt för behandling av ärende; 

2) då stadsstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktige gjort 

framställning därom hos ordföranden ; eller 

3) då länsstyrelsen eller landskapsstyrelsen därom förordnat . 

44 §. 
För val av ordförande och viceordförande samt för bestämmande av 

sättet f ör delgivande av kallelsen till sammanträdet ävensom för val 

av medlemmar i stadsstyrelsen sammankomma fullmäktige första helgfria 

dag i januari månad klockan 18. Den till åren äldste av fullmäktige 

leder härvid f örhandlingarna, till dess ordförande och viceordförande 

blivit valda. 

45 §. 
Stadsfullmäktige sammanträda dessutom åtminstone 

1) i januari för val av i 90 § nämnda å rsrevisorer och ersättare för 
dem ; 

2) senast i juni f ör behandling av berättelserna över föregående 

års förvaltning, f ör faststäl l ande av bokslutet och bevi ljande av an

svarsfrihet ; 

3) i september, då förslag uppgöres angående uttaxering per skatt

öre enligt lagen om förskottsuppbörd, och vid behov, enligt vad därom 

är särskilt stadgat, val av vederbörligt antal ledamöter i skatte- och 

prövningsnämnderna samt ersättare f or envar av dem förrät~as ; 

samt 
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4) i december, då kommunens budget för följande å r bör godkännas 

och, där ej annorlunda stadgas, personer utses till de kommunala för

troendeuppdrag, som vid årets slut bliva lediga~ 

46 §. 
Kan val av stadsstyrelse eller behandling av ärende, som nämnes i 

45 §~ icke slutföras eller av fullmäktige handlä~gas på stadgad tid, 

åligger det fullmäktiges ordförande att, så snart ske kan, utsätta 

dag för ärendets behandling. 

47 §. 
Stadsfullmäktige kallas till sammanträde av ordföranden. Om ord

föranden p å grund av jäv eller annan orsak icke kan utfärda kallelsen , 

skall denna utfärdas av viceordföranden eller, om jämväl han är för

hindrad, av stadsdirektören. 

Kallelsen bör innehå lla uppgift om tiden för sammanträdet och om 

de ärenden, som skola behandlas, samt kungöras och delgivas fullmäk

tige på sätt, som av fullmäktige fastställts. Om sammanträdet och de 

ärenden, som därvid skola handläggas, b ör även stadsdirektören samt 

stadsstyrelsens övriga medlemmar skriftligen underrättas. 

48 § 

Kallelse till fullmäktiges sammanträde skall utfärdas minst sju 

dagar tidigare, därest till behandling föreligger 

1) val av stadsdirektör eller biträdånde stadsdirektör; 

2) fråga om stadsdirektörens eller biträdande stadsdirektörs skil

jande från tjänsten; 

3) fastställande av antalet årsrevisorer och dessas ersättare samt 

val av dem 9 

4) val av stadens medlemmar i skatte- och prövningsnämnderna; 

5) budget, då den första gången behandlas ' 

6) förslag till uttaxering per skattöre enligt lagen om förskotts

uppbörd; eller 

7) av revisorerna avgiven berättelse. 

Kallelse till fullmäktiges övriga sammanträden bör, därest icke an

norlunda är stadgat, utfärdas sena st dagen före sammanträdet . 

49 § .• 

Stadsfullmäktige må, då de anse det nödvändigt, upptaga s ådant 

ärende till behandling, som icke nämnts i kallelsen, när ärendets 

brådskande natur påkallar det. 

50 § . ' 
Stadfsdirektören å ligg er att närvara v id fullmäktiges samman

träden för a tt avgiva ä skade upplysningar. Uteblir han från sam-
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L1anträde, utgör detta icke hinder för ärendenas behandling och av

görande. Även andra Ii1edle:mLiar av stadsstyrelsen äro b erätti gade 

att närvara vid full11äktiges srni11:ianträden och att del taga i över

läggningen E1en icke i besluten, on de ej tillika äro r;1ed leraI1ar 

av fullraäkt i ge. 

51 §. 
Ordföranden åligger att föredraga ärendena vid fullmäktiges 

sam.ianträde och tillse, att ej andra frågor avgöras än de, som 

äro upptagna i kallelsen ell er enl i gt 49 § därförutan kunna bo

handlas. 

Ordföranden äger även övervaka ordningen vid samrilanträde och 

är berättigad att efter varning låta avlägsna den, SOiiI förhåller 

sig otillbörligt, Uppstår oordning , som ordföranden ej kan av

styra, skall han upplösa s a:uu11an trädet, 

52 §. 
För fattande av beslut erfordr as, att Ii1inst två tredjedelar av 

närvarande fullLläktige biträda beslutet, dä ärendet angår 

1) inköp, försäljning eller byte av fast egendon, dock icke 

beträffande byggnadstomt er eller genon stadsplanelagstiftning 
reglerade angelägenheter; 

2) grundande och uppläsande av fasta fonder, bildade av sta

den inkonstor, eller ändring av deras stadgar ell er anvis ande av 
medel ur ~ådan fond; 

3) höjande av det belopp, som skall uttagas genom beskattning; 

4) beviljande av anslag, såvitt fråga är Oli1 höjande av anslag 
ell er beviljande av nytt sådant; 

5) inrättande av ny tjänst; 

6) upptagande el l er 0E1sä ttning av l ån eller förlängning av be

talningstiden för upptaget län, varvid dock betalningsplan fast
ställes med enkel röstövervikt; 

7) borgensförbindelse; el l er 

8) upphävande eller ändring av tidigare inom saraLm 1~1andattid 
fattat beslut. 

53 §. 
Kan handläggning av ärende vid stadsfullnäktiges sanrnanträd G 

ick e slutföras på utsatt dag, skall ordföranden föreslå, att annan 

dag utsättes för fortsatt handläggning av ärendet. Särskild kallel

se till sådant sai:rnanträde är ick e erforderlig. 

54 §. 
den, som de.l tagit i av görande av ärende vid stadsfullrnäktiges 
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sa:oHanträde, äger rätt att genast annäla sin skiljaktiga iaening 

beträffande det fattade b8slutet . Önskar han få sin nening jäQte 

rJotiv fogad till protokollet, bör han neddela härou vid sar.111anträ

det och senast vid protokolljusteringen inlänna sin skriftliga re

servation till den, soB fört protokollet. 

55 §. 
Ordföranden åligger tillse, att fullmäktiges beslut i avgjort 

ärende skyndsat.1t meddelas stadsstyrelsen, så snart ifrågavarande 

protokoll blivit justerat. 
On delgivning av beslut åt enskild person och åt annan kor:mun 

är stadgat i 27 §. 
6 kap. 

OLl stadsstyrels en . 

56 §. 
I Mariehm1ms stad skall finnas en stadsstyrelse ~son, i enlig

het ned vad i denna lag stadgas eller elj est lagligen förordnas, 

vårdar sig on stadens förvaltning, bevakar stadens fördel, bereder 

de ärenden, so11 skola av full1:-1äkti ge handläggas, sar..1t befordrar 

fullr.1äktiges beslut och föreskrifter till verkställigh0t. 

Frrn;lStällningar och utlåtanden, son av fullmäktige ell er av 

för visst ändanål tillsatt nännd eller uyudi ghet avgivas, skola, 

där ej annorlunda är stadgat, insändas genon stadsstyrelsen. 

Finner stadsstyrelsen, att av fullnäktige fattat beslut strider 

enot l ag ell er gäll ande föreskrifter eller att underställning ur

aktlåtits ,där sådan bort äga run, vare pliktig att '.rägra dess 

verkställighet samt anr.iläl e oförtövat hos fullll1äktige skälet, var

för beslutet e j kan verkställas, Vidbliva full:oäktige sitt beslut, 

uå de hos länsstyr el sen anhålla on åtgärd för dess verkställighet. 

Länsstyr el sen äger, där den prövar s tadsstyrels en hava saknat laga 

skäl för sin vägran, ålägga denna att befordra beslutet till verk

ställighet. Sådan åtgärd nå ej av länsstyrels en vidtagas, innan 

tiden för anförande av besvär över fullnäktiges beslut gått till 
ända. 

57 §. 
I stadsstyrelsen skola finnas, förutan en stadsdirektör säson 

ordförande, rainst sex l eda1~1öter. I styrelsens reglm:10nte kan för e

skrivas, att styrelsen skall hava en eller flere biträdande stads

direktörer. Stadsdirektören jänte biträdande stadsdiroktörorna 

må ej utgöra majoritet inom styrelsen. 
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Koupetensvillkor för stadsdirektörs och biträdande stadsdirek

törstjänsterna skola fastställas i stadsstyrelsans reglemente. 

Valbar till dessa tjänster är även i annan korJ1;.mn bosatt finsk 

medborgare. 

58 §. 
Stadsdirektören och biträdande stadsdirektör utses av fullnäk

tiga för obestäud tid. Stadsstyrel sens övriga medl emmar utses av 

ful l mäktige för ett år i sändGr. 

59 §. 
När stadsdirektörstjänsten skall besättas, bör stadsstyrelsen 

anslå donsawraa l odig att sökas . inom trettio dagar efter det beslut 

däron fattats, dagen för beslutet oräknad. Ansökningarna böra in

givo.s till styrel sen, son efter ansökningenstidens utgång äger för 

valets förrättande översända dem til l stadsfullraäktige. Till tjäns

ten kan väljas även den, som icke sökt densai:ma, såfrar,1t han där

till saE1tycker. Valet förrättas med slutna sedlar, och anses den 

såso1n vald, vilken erhållit ElGra än hälften av de avgivna rösterna. 

Har vid den första omröstningen ingen erhållit abso lu t röstöver

vikt? skall ny onröstning verkställ as enellan de två, soE1 vid don 

första onröstningen erhållit de högsta röstetalen, och bör den an

ses såson vald , vilken i andra onröstningen erhållit de flesta 

rösterna. 

60 §. 
Föreskrifterna beträffande den ordning, i v ilken biträdande 

stadsdirektörstjänst bör besättas, skola ueddelas i stadsstyrelsans 

regl eE1ent e . Beträffande val till dessa tjänstor av sådan pGrson, 

son ej sökt desaL1Ela 1 gäll e vad i 59 § i motsvarande avseende 

stadgas beträffande val av stadsdirektör. 

61 §. 
Avsked från tjänsten beviljas på ansökan stadsdirektör och bi

tr:ädande stadsdirektör av fullmäktige. Stadsdir ek tör, så ock bi

trädande stadsdirektör, kan av full1i1äktige skiljas från tjänsten, 

därest han i et t års tid utan avbrott varit för sjukdom ell er 

kroppslyt e urståndsatt att handhava tjänsten sant befinnes även 
framgent därt ill oförcögen. 

Önska fullmäktige av annan orsak skilja stadsdirektör från 

tjänsten, bör beslut härou fattas raed trefjärdedels röstövervikt 

och undGrställas läns styrel sen för fastställelse. 

62 §. 
Angående beviljande av tjänstledighet åt stadsdirektören och 
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oiträdande siadsdirektör samt om oestridande av deras "befattningar 

under deras frånvaro, vid förekommande jäv eller inträffande vakans, 

stadgas i stadsstyrelsens reglemente. 

63 §. 
Utöver vad i denna lag är sagt, stadgas om stadsstyrelsens samman

sättning ävensom angående dess åligganden och befogenheter genom reg

lemente, som fastställes på sätt i 6 § är stadgat. 

I reglemente böra uppräknas de ärenden, som från stadsfullmäktiges 

beslutanderätt överförts till stadsstyrelsens avgörande. Däri kan även 

stadsdirektör eller av. ·delning eller ledamot av stadsstyrelsen till

läggas befogenhet att på styrelsens vägnar avgöra mindre viktiga ären

den, vilka böra i reglementet angivas. Dock skola ärenden, som före

dragas för stadsfullmäktige eller angå verkställighet av fullmäkti

ges beslut, handläggas vid sammanträde med styrelsen. 

Över sin verksamhet äger stadsstyrelsen årligen till stacrsfull~ 

mäktige avgiva berättelse för nästföregående kalenderår, på sätt av 

fullmäktige närmare föreskrives, så tidigt att den kan föredragas vid 

fullmäktiges aammanträde senast i juni månad. 

7 kap. 

Om magistraten. 

64 §. 
Om magistratens sammansättning, å ligganden och göromål i dess egen

skap av offentlig ämbetsmyndighet samt domstol i hushållnings- och 

ordningsmål gälle vad därom · är särskilt stadgat. 

8 kap. 

Om nämnder och tjänsteinnehavare. 

65 § 
Stadsstyrelsen till biträde kunna fullmäktige tillsätta under sty~ 

relsens inseende stående nämnder. 

Nämndernas medlemmar utses av stadsfullmäktige, där icke annorlunda 

är stadgat. För varje nämnd skall stadsstyrelsen för ett år i sänder 

utse sin ordförande eller någon av sina ledamöter att företräda den

samma i nämnden. 

66 §. 
Nämnds beslut bör underställas stadsstyrelsens prövning, d å sty

relsen eller stadsdirektören sådant yrkar. Härvid äger stadsstyrelsen , 

såframt densamma icke kan godkänna beslutet för verkställighet, själv 

avgöra ärendet eller återförvisa det för ny behandling . 
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Vad i 1 mor;i. är sagt, gäller icke lagbestäuda näHnders i så

dana ärenden fattade beslut, vilka jänlikt lag eller förordning 

hänskjutits till deras avgörande , ej heller beslut av nännd 9 då 

underställande är i instruktion förbjudet. 

67 §. 
För handhavande av tillfälliga uppdrag är stadsstyrelson b e

rättigad att tillsätta utskott och koIJ.Iili tteer sar:1t bestäli1Ba des

sas bef ogcmhet. 

68 §. 
För handhavande av förval tningsuppgifter kunna utöver Lrnd

l er.J.Liarna i s tadss tyr els en och när;mder järaväl tillsättas tjänste

innehavnre. OL1 inrättande av tjänster besluta full:r;1äktige. Be

träffande tjänstc; innehavares anställande och avskedande sant 

verksanhet nå bestäEn;1elser u2ddelas i reglc::menten och instruk

tioner. 
Tjänsteinnehav::ares tjänsteförhållande och avlöning regleras 

samt allnänna bestäonelser angående ordningen för besättandG av 

tjänster utfärdas, såvitt däran icke är i l ag eller förordning 

stadgat, genoo tjänstestadga. Säson disciplinära åtgärder kunna 

i tjänstestadgan upptagas varning, avhållande från tjänsteutövning 

och avsked . 

69 §. 
Vid tillfälligt behov ell er i brådskande fall vare stadssty

relsen obetaget att, utan att stadsfullliläktige så beslutat, an

ställa erforderliga biträden, men skall åtgärden annälas för stads

fullEiäktiges godkännande vid deras nästföljande sarn;ianträde. Nä:r;mda 

biträden, vilkas avlöning stadsfullraäktige fastställa, handl a un

der stadsstyrelsens ansvar och n.:;d i akttagande av föreskrifter, sol:! 
denna ueddelat. 

Såvitt ansl ag för ändai~1ålet ställts till stadsstyrel sens eller 

näunds förfogande, kan bi träden anställas utan anr;1älan till stads

fullnäktige. 

70 §. 
Nämnderna skol a årligen före dem 1 mar s till stadsstyrelsen 

avgiva berättelsG över verksaE1hoten under föregäonde kalenderår. 

Såvitt t jänsteinnehavarc:; under lyder närimd, har denna närnast 

ins eende över hans verksanhot. 

71 §, 

Såvida ej annorlunda är föreskrivet i tjänstestadgan, bör stads

styrelsen, då den finner, att nämnd eller tjänstGinnehavare i sta-
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don uppsåtligen ell0r av vårdslöshet eller försur,1lighet låtit fel 

kanna sig till last, infordra förklaring av vederbörande saDt, så

frar,1t rättelse ej kan åstadkm~mas annorlunda, annäla 011 förhållan

det till stadsfullaäktige. 

72 §. 
Har t jänstoinnehavare eller förtro;:mdenan gjort sig skyldig 

till förskingring av nedel eller ådagalagt svikligt förfarande 

ellor annan oredlighet? äga ful l näktige rätt att avhålla honan 

från utövande av tjänstcm. Sakcm skall ock ofördröjligen dragas 

under donstols behandling och annälas hos landskapsstyrelsen och 

länsstyrelsen . 

73 § . 
Arbotaro, s OEl under lyda allnän l ag, anställas i stadons tjänst 

av stadsstyrel sen eller annan stadens nyndighet i onlighet nod 

vad i r egler.rnnte ell er instruktion är stadgat ell er annars före

skrivet. 

9 kap. 
On stadens hushållning. 

74 §. 
Staden äger rätt att grunda fasta fonder. Stadsfullnäktigc 

skola därvid antaga stadgar för f onden 9 innefattande föreskrifter 

angåendo fondens ändanål och förkovran sant dess användning och 

övriga förvaltning. Sådant beslut av fullmäktige, så ock beslut ou 

ändring av fondens stadgar samt on dess upplösande bör under

ställas l andskapsstyrelsens fastställelse. 

75 §. 
Äger staden jord ellGr annan egendor.1, sou av staten , landska

pot eller enskild blivit till staden donerad, skall vid dess för

valtning iakttagas, vad i donationsurkunden är förordnat. 

76 §. 
Stadens inkor.ister, såväl egentliga inkonst er soH kapitalinkoE1s

ter, skol a användas till bestridande av stadens utgifter. Till ut

gift er hänföras, förutohl egentliga utgifter, även kapitalutgifter. 

För stadens egentl iga ut gifter få kapi talinko11ister icke användas, 

Till bestridande av utgifter, för vilka stadens egentliga in

konster och i anspråk tagna kapitaltillgångar icke förslå, fast

ställas skatter att utgå av dess rnedl01:mar efter härför gällande 
grunder. 

77 §. 
För varjo finansår skall budget godkännas av stadsfullI!.läktige. 
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Finansårot sai:rr.:1anfaller L1ed ko.lenderåret. 

78 §. 
I budgeten skola upptagas den beräknade behållningen ell er 

bristen frän föregående är, egentliga utgifter och inkorast er saLlt 

särskilt för sig kapitalutgifter och kapitalinkor.rnt2r för fino.ns

året. Till utgifter hänföras jänväl anslag för oförutsedda be

hov, r eserveringar för vissa raotsedda behov, övorföringar till 

fonder och avskrivningar . 
Uti budgeten skola anvisas erforderliga nedol för bestridande 

av utgift erna . :D et belopp, so1:1 för godkända utgifters bestridand 12 

erfordras utöver andra inkoraster, bör uppbäras av stadens skatt

skyldiga nedlem .. mr såsou koEmunal skatt för finans året. 

Finnc;s i staden skattou t jäm1ingsf ond, kunna stadsfullnäktigc; 

på franställning av stadsstyrols en , antingon i sanband r.1ed hand

läggningen av budgeten ellor seno.re, innan uttaxeringen per skatt

öre fastställts, i stadgad ordning och ned iakttagande av fondens 

stadgar besluta ora höjning av det belopp, son för ökning av skat

teutjär:mingsfonden under finansåret skall upptagas gonou konnunal

b12skattning, eller om. sänknini'.S av detta belopp genoE1 att anlita 

fondens tillgångar. 

79 §. 
Beträffande stadens affärsföretag kan, utan hinder av stad

gandet i 78 § 1 non., enbar t vinst eller förlust upptagas i bud
ge ten. 

Fasta fonders egna inkonstGr och utgifter kunna lär:m.as utanför 
budgeten. 

80 §. 
Förslag till budget skall uppgöras av stadsstyrelsen och in

sändas till stadsfulluäktigo scmast den 1 december, därest stads

fullraäktige icke fön2skri vit ,tidigare tidpunkt. 

Blir stadsstyrelsens förslag icke oförändrat godkänt, skall 

fullr.iäktige återförvisa ärendet till stadsstyrel sen, sorJ äger av

giva utlåtande och vidtaga av beslutet påkallade ändringar i det

sanna. Återförvisas förslaget, skall vid .den fortsatta behandlin

gen i fullnäktige endast av fullnäktige och stadsstyrelsen g jorda 

ändringar behandlas och budgeten slutligt godkännas. 

81 §. 

Staden är berättigad att under finansåret uppgöra tilläggsbud

get. Vid behandlingen av stadsstyrelsens förslag till tilläggs

budget skall i tillär:1pliga delar lända till efterrättelse vad on 
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Tilläggsbudget skall balans eras r.18d lån, geno111 ökning av u ttax

erings surtman eller genora överföring från skatteutjämningsfonden. 

82 §. 
Har årsbudgeten icke blivit godkänd av stadsfullilläktige före 

finansårcts utgång skola tillsvidare och till dess ny budget an

tagits stadans inkomster uppbäras och nödvändiga utgifter bestridas. 

83 §. 
Stadens drätsel handhaves av stadsstyrelsen. 

Stadsstyrelsen till biträde vid handhavandet av kassa- och 

räkenskapsväsendet finnes ett drätselkontor. Där det anses nödigt, 

kan vederbörande nämnder underordnade kassa- och räk2nskapsverk 

för särskilda förvaltningsgrenar inrättas. 

84 §. 
Vi ten 9 sor:i på grund av lag blivit för utevaro av kor,uiiunal Liyn

dighet ådö1;1da 1 tillfalla kom;.mnens kassa och uttagas, där betal

ning ej följ er 9 på sätt om ko1,munala utskylder är stadgat . 

85 §. 
Närnare bestä1~1r1elser angående budgeten saE1t kassa- och räken

skapsväs endet skola av s tadsfullHäktige ne ddelas genoE1 räkenskaps

stadga. 

86 §. 
Om fastställande och uppbörd av kor.rr,iunalskatt är särskilt stad-

gat . 

87 §. 
Uttaxeringen per skattöre beräknas så, att den för finansåret 

enligt 78 § budgeterade uttaxcringssuEman r.1inskas med det belopp 9 

son staden är berättigad att erhålla av staten såso11 förhandsbe

talning av försk ott på kor.JI,iunalskatt för finans året sa1;1t därpå ökas 

raed vad för föregående finansår på enahanda grunder influtit, varefter 

surilman di vid eras raed antalet ska ttören. 

Dot belopp 9 so1;1 enligt verkställd fördelning skall uppbäras för 

skattöret, kan av stadsstyrelsen höjas Lwd högst fei,1 procent. 

88 §. 
Stadsfullr;1äktige eller 9 i stöd av befullmäktigande i r egler.hm

tet 9 stads styr els cm äro berättigade att, därest koE1Eiunal avgift 

blivit olagligen påförd, bevilja befrielse från dess erläggande , 

dock icke ifall ärendet elj est är anhängigt e ller gen om laga 
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kraft vunnGt beslut saklig t avg jort. :Sftor det befrielse bevilj a ts, 

r;1å icko vidare åtgärder vid tagas för indrivning av avgift ti 11 

den del b ef ri 0l sen gä ll or . 

89 §. 
Stadsstyrolsen åliggGr att fö r a bok över stadens inkonstor och 

utgiftGr sant tillgångar och skul der ävenson att avs luta räkonska~ 

perna för varj e f i nansår. 
över stadens lös a och fasta egendoG sant dess förbindel ~er, 

säkerheter, fö rsäkringshandlingar och övriga värdepa pp er skola för

teckningar upprättas . 

90 § . 
För granskningen av förvaltningen och stadens räkenskaper för 

det löpande året utses , enligt stadsfullnäkti ges bes l ut , n inst tre 

årsrevi sor or sai:1t lika an tal ersättare för den. Till års r evi s or 

kan utses även utoi:1 staden bosatt person, såfrant han därtill san

tyckor. 
Verkställande av fortlöpande r ev i s ion r;1å av stadsfullr:Jäkti go 

uppdragas åt en av fullnäktige tillsatt och don onedelbart und er

ordnad ständ i g r eviso r. De handlingar, son tillkoLmi t vid av denne 

verkställda revisioner, sko l a tillhandahållas års r evisorerna . 

91 §. 
Stadens räk en skaper skol a före den 1 april tillställas å r s r evi

so r erna , vilka skola före den 15 Elaj verkställa revisionen och av

länna r ev i s ionsberättol so till stadsstyrelsen. 

Hava i revisionsberättelsen annärkningar frm1s täll ts i:10t räken

skaperna ell er förvaltningen, skall s t adsstyrel sen ~nfordra veder

börandes förklaringar och överlärima dessa jämte eget utlåtande 

sant r evisorernas b erätt els G till stadsfullnäkt i go så tidigt, att 

ärendet kan upptagas till bGhandling i fulluäktigo v i d sanmanträde , 

so11 hålles i j un i r,;ånad . 

92 §. 
R0vi sorerna åligger vid l aga påföljd a tt s orgfälligt gr anska 

stadens räk enskap er , värd8handlingar och kontanta tillgångar sant 

at t undersöka, huruvida räkenskaperna överensstä11rr.ia riwd den för 

året uppgjorda budge t en . Stadsstyrel son äger bereda r evisor erna 

tillgång till alla i stadens förvaltning t illkoi:ma handlingar och 

till träde till alla ko rauunala byggnader och inrättningar. 

93 §. 
Utöver r evisionen skall ärsrevisorerna minst två gånger om året, 

på f örut ick e tillkännagivna tider, verkställa oll er låta verk-
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stäl la invcmtoring av sto.dons santl iga ko.ssor och, ifall därvid 

yppats nissförhållandcn, onodolbart annäla dotta till stadssty

rGlson och stadsful lnäkt i ges ordförande. 

94 §. 
Av fullnäktige särskil t utsedda inventerings1::iän skola , 7 rr.ed 

l edning av uppgjorda förteckningar övor stadens geriwnsanna ogen

don i l öst oc h fast , årl igon för8 don 1 april granska den lösa 

ogendomen sant ninst vart tredje år anställa besiktning pä den 

fasta egendo1:1en för utr önande av egond onGns tillstånd och förval t

ning . Inventerings1:1änrn~n för såväl den l ösa son den fasta egendo

Ernn skol a avgiva berättol so till fu l lDäktige angående vården av 

egendom.en och franstäl l a förslag on förbättringar, son av den be

finnes nödiga . Sådan berättelse skall g i vas t i l l årsrevi sorerna 

före den 1 naj. 

Yppas vid grrniskni ng av den lösa cgendonon ell or v i d besikt

ning av den fasta egendoucm vanvård eller försk i ngring eller annan 

fe l akt i ghet skall anmärkning däron f r rn::istäl l as i revisionsberät

te l sen . 

95 §, 

På ful l näkt i ge ankouner att besluta, huruvida av årsrGvisorornc.. 

ell er i nventGringsnännen för den l ösa oll er fasta egendonen frrn:1-

ställd annär kn i ng får fö r fal la el ler on föed anl edning därav åt-

gärd b5 r vidtagas för bevakande av stadens rätt och förde l . I se

nare fallet skall, 01:1 i saken förfarits brottsligt, åtal väckas 

vid donsto l enl igt 72 §. Annar s skol a stadsfull uäkt i ge, såfrant 

annärkningon i cke godkännes av redogörar cn , fastställa bri ston och 

ersättn i ngens bel opp sant underställ a ärendet landsk0,psstyrc l sens 

prövnin g och avgörande . 

1 0 kap . 

Ohl underställning 2 besvär och tillsyn. 
96 §, 

· Stadsfull11äktiges beslut skol a för att v i nna gäll ande . kr aft 

underställas l andskapsstyre l sens prövning och fastställelse , då 
bes l u t en angå 

1) försäljn ing, pantförskrivning eller utbyte av sådan stadon 

t illhöri g fas t ighet , son genon gåva ell er testauente t illfalli t 

densarrma och för v i sst ändanc~n , son avser stadens genensar;rna nytta , 

bl ivi t an s l agen ävcnsor11 överenskonmel se eller förl ikning , ver

kande t ill ändring ell e r inskränkning u ti den rätt , koru:mncm t ill 
sådan fastighet äger; 
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2) upptagande av l å n, st ä llt p å längre återbetalningstid ä n fem 

å r; 
3) borgen av staden ; 

4) förslag till nya eller förhöjda avgifter på den allmänna 

rörelsen, s å som väg-, bro-, hamn- och färjpenningar m.fl. s å dana ; 

5) allmänna föreskrifter till befrämjande av sedlighe~, hälsovård 

samt ordning och säkerhet i stiaden ; 

6) ändring av stadsplan och tomtindelning, där sådant är sär

skilt förutsatt, samt byggnads- och brandordningen ävensom fast

ställelse eller ändring i reglementen för stadsstyrelsen, social

nämnden och brandnämnden, samt 

7) påläggande av eller förändring uti avgifter för särskilt 

behov, avsedda att utgå under flereiän fem år. 

Därest kommun enligt lag äger rätt att erhålla lån ur landska

pets eller statens mede l, behöver beslut om l å nets upptagande icke 

underställas för fastställelse. 

Beslut , som bör underställas landskapsstyrelsens prövning, in

sändes med bevis om att beslutet vunnit laga kraft genom stads

styrelsen jämte dess i ärendet avgivna yttrande. Sådant beslut 

skall av landskapsstyrelsen fastst ä llas oförändrat eller ogillas, 

därest icke annorlunda är särskilt stadgat. Vägras fastställelse, 

uppgive l andskapsstyre lsen skälen d ärtill, och är det stadsfullmäkti

ge obetaget att över vägrad fastställelse anföra besvär i högsta för

valtningsdomsto l en. 

Därest beslut , som skall underställas, icke inom ett år efter 

det bes lute t fattats tillställts vederbörande myndighet, har beslu

tet förfallit. 

97 ~ . 

I beslut av stadsfullmäktige är envar berättigad att söka änd

ring på den grund, att hans · enskilda rätt blivit kränkt, och med

lem av staden även på den grund, att beslutet icke tillkommit i 

laga ordning ell er innebär ett överträdande av fullmäktiges befogen

het e ller att det eljest stå r i strid med lag eller förordning . 

Över beslut, som är av uteslut ande förberedande eller verkstäl

lande beskaffenhet, må besvär icke anföras. 

98 ~. 
Ändring enligt 97 ~ sökes genom skriftliga besvär, vilka jämte 

det överklagade beslutet böra av besväranden själv eller hans be

fullmäktigade ombud till länsstyrelsen ingivas eller genom postens 

förmedling dit befordras inom fjorton dagar. 
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Denna tid bör räknas : 

1) ifall beslutet rör någon person enskilt, från den dag, då be

slutet delgivits; 

2) ifall beslutet rör annan kommun, från den dag, då beslutet en

ligt 31 § 3 mom. kommit till kommunens kännedom; samt 

3) ifall beslutet på föreskrivet sätt framlagts till påseende, 

från den dag, då detta skett. 

Till besvären bör fogas utredning om dagen, från vilken enligt 

vad ovan angivits besvärstiden skall räknas. 

99 §. 
Angående rätt att anf9ra besvär över stadsstyrelsens beslut, så 

ock därom, i vilken ordning sådant må ske och vad därvid bör iakt

tagas, vare, där icke annorlunda är stadgat, i tillämpliga delar gäl

lande vad i 97 § och 98 § är stadgat om sökande av ändring i fullmäk

tiges beslut. 

100 §. 
Därest icke särskilt stadgats om ändringssökande i nämnds beslut, 

får besvär över beslutet anföras hos stadsstyrelsen. Härvid är i till

lämpliga delar gällande, vad i 97 och 98 §§ stadgas om ändringssökande 

i stadsfullmäktiges beslut. 

101 §. 
Förordnas, att vederbörande med anledning av besvären skall höras, 

skall länsstyrelsen utan dröjsmål överstyra handlingarna, efter ären

dets beskaffenhet, till stadsfullmäktiges ordförande, stadsstyrelsen 

eller kommunal nämnd. Ordföranden äger inom av länsstyrelsen utsatt 

tid dit insända förklaringen. 

102 §. 
Sedan länsstyrelsen avgjort besvärsärende, skall utslaget i behö

rig ordning tillställas besväranden mot bevis, som. bör åtecknas ut

slaget. Därjämte skall avskrift av utslaget efter sakens beskaffenhet 

tillställas kommun så, som är stadgat i 31 §. 
103 §. 

Angående besvär över val av borgmästare, rådmän och magistrats

sekreterare är särskilt stadgat. 

104 §. 
I länsstyrelsens utslag får, där för vissa ärendens vidkommande 

icke är annorlunda stadgat, ändring sökas i högsta förvaltningsdom
stolen inom trettio dagar efter delfå endet. Därvid skall lända till 
efterrättesle, vad om ändringssökande i allmänhet är stadgat, dock 
sålunda, att besvär även kunna inom besvärstiden genom postens förmed
ling befordras till högsta förvaltningsdomstolen eller inlämnas 
eller genom postens förmedling befordras till länssty-
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relsen för att insändas till högsta förvaltningsdomstolen. 

105 §. 
Landskapsstyrelsen och l~nsstyrelsen äger till se1 enligt vad i 

l agcm elen 28 december 1 9 51 orn självstyrel se för Ål and stadgas, 

att stadens angelägenheter handhavas enli gt l agar och förordning

ar, så ock, där det finnes nödigt, meddel a stadens myndigheter 

råd och anv i sn ingar samt i nfordra av de11 uppg i fter beträffande 

konmmnal a angelägenheter ävensom u t l ä tan c'. en. 

Om förstärkt till syn öv er kommun är särskil t stadgat . 

11 kap. 

Särskilda stadganden. 

106 §. 
Såvitt annat icke äT stadgat, kan stadsfull r;1äkt i ge9 , stadssty

relsens och nämnds beslu t verkställas , i nnan b es lutet vunnit l aga 

kr aft , därest icke ändringssö kand e genom verkställighe t en b l eve 

onyttj_gt ell er den r,iynd i ghe t, sor;1 på grund av besvär handlägger 

ärendet, förbjud er dess verkställighet. 

107 §. 
Ordförande i stadsfullnäktige och stadsstyrel sen ell er av full

mäktige utsedda nämnder åligger t illse, att protokoll jämte b i

l agor och regist er över dessa samt övriga handlingar omsorgsfullt 

förvaras och v i d behov hållas t illgängliga för kommunens IJ.1edl emrimr, 

så ock att de vid hans avgång från befattningen överlämnas åt ef

terträdar en. 

Envar vare , där e j i lag är anno rlunda stadgat , b erättigad att 

på begäran utfå bestyrkt avskrift av sagda handlingar ell er utd r ag 

ur vid när1mda mynd i ghete r s sammanträden fö rd a protokoll. I besvärs

mål skall expedit ion utgivas s kyndsamt och åtminst one ino m förr a 

hälft en av den för varje fall stadgade fataljetiden. 

På fullmäkti ge ankommer att bestännna , huruvida lösen för hand

ling sk all erläggas och till vilket belopp. Lö son må dock ej 

uppbäras för handlingar, vilka utfärdas för kommunens gemensaJnma 

behov elle r till vederböra n de tjänstemän ell er allmänna ombu d, 

e j hell er då fullmäkt i ges ell er stadsstyrel sens beslut skall ge

nom utdrag ur protokollet delg i vas den, vi l ken beslut et r ör . 

Om ordna ndet och handhavandet av stadens ark i v är s ärskilt 

stadgat . Härvid länder jämväl till efterrätt el se vad i 11 § 1 2 p . 

s jälvstyrelselagen stadgas . 

108 §. 
:D enna lag träder omedelbart i kraft. Genom densamma upphäves 
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landskapslagen den 14 juli 1948 om kommunalförvaltning i Mariehamn 

(22/48), till de delar den ännu är i kraft, samt de landskapslagar, 

genom vilka den blivit ändrad. 

::Beträffande de fall, i vilka genom denna lag upphävda stadganden an

gående debitering och uppbörd av kommunalskatt böra tillämpas efter 

det denna lag trätt i kraft, är särskilt stadgat. Ifrå ga om sådan kom

munalskatt, vars uppbörd efter det denna lag trätt i kraft åvilar 

staden, kunna stadsfullmäktige eller, därest bestämmelserna i regle~ 

mentet det förutsätta, stadsstyrelsen på ansökan enligt prövning be

vilja uppskov med erläggande av skatt, om den skattskyldiges skatte .... 

betalningsförmåga genom egen eller närstående persons sjukdom, olycks

fall eller annan sådan orsak väsentligt nedsatts eller om den skatt

skyldige avlidit och efterlämnat änka, oförsörjda barn eller andra 

arvingar, vilkas utkomst varit beroen de av hans förtjänst. 

Mariehamn, den 22 oktober 1960. 

På landska~:;:;;s vägnar: 

Lantråd ~/fohansson. 

Lagberedningssekreterare 


