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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

N ;o 7/1948. framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om kommunalförvaltning i Marie-

hamn. 

Den 10.1.1948 tillställdes landskapsnämnden en framställning från 

stadsfullmäktige i Mariehamn om sådan lagstiftningsåtgärd, att det 

bleve möjligt att i Mariehamn inrätta en stadsstyrelse. Framställ-

ningen åtföljdes av ett förslag till landskapslag i funnet, uppgjort 

av en av stadsfullmäktige för ändamålet tillsatt kommittE! . Försla-

get, sbm förutom de ändringar, vilka föra.nleda.s av bestämmelserna om 

införande av stadsstyrelse även innehåller smärre andra ändri~ar av 

gällande bestämmelser i landskapsle.gen om kommunalförvaltning i Ma-

r:i.ehamn, går ut på en kodifiering av samt liga av Landstinget antagna 

stadga.nden rör~nde stadens kom.munalf örvaltning. I förenämnda kommit-

tE!s betänkande säges bl . e. följande: 

"Den uti kom:munalfcirvaltningen i Mariehamn tillämpade landskapsla-

gen har sedan dess tillkomst ett flertal gånger underkastats ändrin-

gar och tillägg. Genom beslutet . om inrättandet av en stadsstyrelse 

kommer lagen dessutom att rätt genomgripande omgestaltas. Med hän-

syn härtill cc h då det torde vara en allmän önskan att få de gällan-



de lagparagraferna i en sanmanfattning, har kommitt~n ansett skäl 

föreligga till att föreslå att en ny kodifie:ring av kommunallagen 

i cletta sammanhang måtte komma ti 11 stånd. I enlighet härmed har 

sedan arbetsutskottet även utarbetat förslag till en helt ny land -

skapslag om komnrunalförvaltnihgen i staden,,v~rvid sålunda, förut 

de ändringar, som föranledas av beslutet om inrättandet av stads-

styrelse, även tidigare antagna ändringar av lagen beaktats. På 

n ågra undantag när har sistnämnda nyredaktion av lagen varit av 

1 rent formell natur. Ett undantag :av saklig beskaffenhet finnes 

likväl i den före slagna .46 § 2 mom., där kommi tt~n föreslagit in· -

förandet av det vid statsbeskattningen tillämpade förfaringssätt et 

vid beräknandet av tillägget på till betalning förfal l na men icke 

erlagdl skattebelopp, i stället för det hittills ., ! § 47 mom. 2 av 

gällande .kommunallag angivna förfarandet. Detta ändringsfär'slag 

synes noovä.ndigt icke enbart med. tanke på en i framtiden genomf örd 

förskottsuppbörd av kommunalskatten, uta~ även på grund därav, a tt 

indrivningen av en betydande del av de kommunala skatteresterna 

äger rum på fastlandet, där man vanligtvis icke känner till .huru 

skattetillägget skall beräknas enligt kommunallagen i Mariehamn. 

En saklig ändring innebär ä:lren den föreslagna lydelsen till§ 99 ,

1 
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varigenom ett smidigare förfananie för kung örande om fastställelse· av I 
I 

ko~unala atadgar och en exaktare bestilmmelse för dessa stadgars ikr.J I 

tnädande kan åvägabringas. Dessutom har i den för&slagna 49 § inta-

'gits ett möm. rörande en av fullmäktige tillsatt och dem omedelbart 

underordnad ständig revisor. Denn"' 1bestärnnelse, som även återfinre s 

i rikslagen, är ägnad att möjliggöra större effektivitet vid revi-

siDnen ,av stadens förvaltning. 

De förslag till ändringar, som föranletts av mernämnda beslut om 

inrättandet RV en stadsstyreJse i Mariehamn, hava uppgjorts i överens-

stämmelse med gällande rikslag om konnnunalf örvaltning för städerna 

av den 27 november 1917 ocb förordningen angå ende kommunalförvaltning 

i st~d av den 8 december 1873. Genom f.örslaget hava de hittills gäl-

lande stadgandena om drätselkammare cnh magistrat försvunnit, med un-

dantag av § 36 för sistnämnda myndighet, vilket lagrum hänförts under 

ett skilt kap. IV "Magistraten" och motsvarar § 54 i rikslagen. De 

egentliga stadgandena om stadsstyrelsen, nämligen §§ 31-35 i försla-

get, hava hänförts till kap. III, som föreslås bära rubriken "stads-

styrelsen". Inrättandet av stadsstyrelse har även givit anledning 

till ändrine av §§ 4, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 

~9, 40-55 (förslagets §§ 37-55), varvid dock §§ 41~ 43, 45 och 54 



.. -

. ~f'. '1 i)l}-· äro lika lydande med re 8 !'• § § 42, 44, 4 6 och 55 1 den hittills 

gällande kommunallagen), 77, 83, 92, 93, 94, 95, 96, 98 , 99, 100, 

101 , 102, 103 och 106 i den nugällande kommunallagen. 

Vidkommande en allmän motivering av det nu framkastade lagfö r-

slaget .f år kommittE!n i huvudsak hänvisa till sitt tidigare i. ären 

det avgivna _betänkande, vilket låg till grund för fullmäktiges be 

slut om inrättande av stadsstyrelse i Mariehamn. I särskilda 

punkter av förslaget kan dock ytterligare framhållas följande . 

Enligt det nu framlagda lagförslaget skall s tadsstyrelsen best 

av en för obestämd tid utsedd stadsdirekt ör, sås om styrelsens er d• 

. tt n ° •• d ) förande ävensom av minst fyra av fullmäktige för e ar i san er 

valda ledamöter, vilka si..Stnämnda jämväl kunna vara fullmäktige . 

. I stadsstyrelsens reglemente bestärmnes sedan närmare om styrelsen: 

sammansättning och verksamhet, om vem som skall vara stadsdirektö 

rens e rsättare, ifall någon biträdande stadsdirektör icke är ut • 

- sedd samt om de kompetensvillkor stadsdirektören bör uppfylla . 

För att stadsstyrel~en skall kunna utöva behörigt inf l ytande pi 

0 d ·· d t best·a·mt dels att st adi stadens förvaltning å olika omra en, ar e 

styrel~en lskall hava t~llf'älle att .. f örberedels_evis handlägga al J.s 

~renpen, · som komma under st-a.dsfullmäktiges avgörande, dels äro de 

1: 
På framställning av Ålands landskapsnänmd har Ålands landsting a ntagit nedanstående 

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

om kommunalf örva l tning i Mariehamn. 

I en l ighet med Ålands landstings beslut stadgas. 

Kap. I. 

Allmänna st a c'l,gRn~~ 

§ 1. 

Marmehamns stad med därunder lydande områden utgör en särski ld kommun, 
va~s ~edlemm~r äga a~t, i enlighet med denna l ag o~h inom de gränser lag 
i ovr~gt uts~akar, varda kommunens gemensamma hushallnings - och ordnings 
nngelagenheter , såvitt desamma ej enligt gällande lagar och förordning 
böra handläggas av offentlig myndighet. 

, 

Där s amarbete mcllnn staden och a ngränsande l a ndskommun i mågot ärende 
anses böra äga rum och kommunerna icke kunna därom enas, må p å den kom
mun, som önskar srunnrbote, ankomma. att med nödig u tredning i är endet och 
förslag till dess ordnande ingå til l lnndskapsnämndon, som ägor de ts amma 
o.vgörn. 

Medlem nv Mnriehnmns kommun är cnvnr: 
som inom studon eller dess område h ar e l l er böra h o.va l a ga bo och 

hemvist? , 
som där .s täde s idkar näring, röro lso eller yrke; cl l e r 
som där ägor gård, tomt ollcr jord. 

Kommunens bC' t!lutn.na orätt utKvrt s 11v stGCI s ful lmäktigo och, där s amarbe t 0 
med nnd r a · komrnunrr cnli ~t ~ 2 äger rum , vi a s11nmvm tr äno mo d de ssa kommu-
ner s ombud. . \ 

Uti r eglemente för stndsstyrolson kan likvä l beslutanderätt i d är i 
nngivna ärenden överlåtas åt ·stadsstyrelsen. 

Verkställighet och förva ltning tillkomma stadsstyrol so n s amt under 
doss inscorido,nämndcr eller tjänstemän, på sätt i donna l a g cll~r annor
städes sto.de;ns. 

' Vnd sto. den s nmfällt tillhör , vnro sig i inkomst från fo.stighct, i rör-
lig t knpito.l, i inkomstgivc, nde r ättig-0.ot elle r i medel, vilka. staten ol
l ar l o.ndsko.pct bovilj nt åt sto.don, s kall anses såsom tillgång till bostri
dnnde a v s ta.dons gomcnsnmrna u tgi ftc r och förv c, ltas på' s ä tt här nc do.n sä-
go s, där oj för särskilt fnJ. l är nnnorlcdcs för.ordnat . ' 

Egendom, som till förmån .för någon viss k l ass av bofolknin rrn n el ler 
f ör särski l da ända.mål till s taden överlåtits; bör f örva lta s o~h a nv ända s 
i enlighe t mod do föreskri f t er, vilka härom äro gällande. , 

• 
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Till u~gifter, för vilk:i. s bestridn.nde tillgång1'.r utöver de i l momo 
nämnda. erfordras till stadens gemonsn rrrk'l. gagn elle r för särskild a äe t:is 

· behov, äge komrnun~n fuststttlln skatter att utgå enligt de grund.er, som i 
de nna lag stadgo.s. 

§ 6. 

Denna landskaps kg gör icke någon ändring uti de k ow.una.la rättighet e r 
och förpliktelser, som enllgt grundlng eller privilegier med grundl:igs
helgd särskimt tillkomr,~ ~ vissa nedle:tnr.l~r av kornrru.non. Alla övriga kommu
nala rättigheter och skyldigheter, vilk~ före år 1875 varit förbehållna 
borgerskap och gårdsägare so.nfttllt EJller va.rderCt. s [irsldlt,. förbli:ifo. fort
fa.rande gemensarnnn för allo. M.edlemriar o.v komr:iunen. 

Kap. II. 

Studsfuililmtiktige. 
j 

§ 7. 

Antalet stadsfullmtiktigo i Muriehnmn utgör f eNton. 
Ersä tto.re för fullmäktige ut ses till det i kor:inuno.lo. VfJ.11.D. gen st n.dgn de 

anto. le t • 

§ s. 

I överensstämmelse med i gällande lo.g sto.dgnde grunder och sålunda, ntt 
alla vnlberättignde vid valet h'l.vo. liko. rösträtt, utses st o.dsfullr1äktige 
genom omedelbirn proportionolla vul~ 

Ej må vnlrätt utöv Gs eonom ombud. 
Om va.len och huru des s a sko lo. för:rättas, sto.dgc,s närm.'l.re i landskaps

lagen om.kommunala val i landskn[Bt Aiand. 

§ 9. 

I 

Stadsfullmäktige och deras ersättare välj a s vid va rt tredje år skeende 
1
1 

ordinarie val för tro år. Deras uppdrag vo. ro.r till utgången av det ka• 
lenderår, varunde r nästföljnnde val o.v f'ullntiktige bör verkställas, eller, 

-

om va let icke därförinno.n slutförts, intill dess så skett. ' 

·§ 10. 

Rätt att välja full:mö.ktige tillkomner jämlikt uti gällande lng i sådant • 
avseende stadgade grun8er envar medlem av korrir.1unon, såväl man som kvinna, 
som äger medborgarrätt i republiken Finland och i l andskapet haft sitt la-
ga bo cnh hemvist undor mimt fem år och vilken före v a låret fyllt tjuguett 
år samt vid senast förrttttade mantalsskrivn i ng upptRgits i strtdens mantals
längd. 

Valrätt tillkomrler likväl ickef ~ 
l) den; -som st 3.r under f örmyndarskapJ 
2) den, som av . ann'.:'.t skäl än medellöshet, styrkt nedelst intyg av stads• 

styrelsen, uraktlåtit att gälda honom under de två närnaxt föregående å~ 
ren ~åförda kommun~la QVgifter1 · 

3) den, som i kommunalhem, i annan kormnunnlfattigvårdsinrättning eller 
annorledes året om åtnjuter full fattigvård; 

• 
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4) den, som på grund av domstols laga kraft ägande utslag saknar med
borgerligt förtroende eller är ovärdig att nyttjas i l andets tjänst eller 
att föra annans talan; samt \ 

5) den, som övertygas om att hava vid kommunala val köpt eller sålt 
röst, på flere än ett ställe avgivit sin röst eller genom våld eller hot 
stört valfriheten eller gjort försök därtill, ända till utgången av det ·1 
tredje kalenderåret efter det, då utslaget vunnit laga kraft, 

' 
§ 11. 

Valbar till fullmäktig och övriga kommunala förtroendeuppdrag, för så~ 
vitt angående dem icke är särskilt stadgat, är envar i korru:hunen bosatt 
person, som är berättigad att deltaga i val av fullmäktige. 

Till revisor kan dock utses även i annan kommun bosatt medborgare 1 
republiken Finland, såfrarnt han därtill samtycker, 

Till fullmäktig må dock ej väljas landshövdingen, lantrådet, länsrådet, 
landskamareraren, landskapssekrotor[lren, l andskapsknmreraren, tjänsteman 
eller betjänt vid polisinrättningen eller allmän åklngare, oj heller 
stadsdirektören eller stadsstyrelsen underlyd~nde tjänsteman eller be
tjänt eller tjänsteman eller betjänt, som underlydor nämnd och är för 
sin befattning redo skyldig. 

Förverkar till kommunalt förtroendeuppdrag vald person sin valbarhet, 
upphör hans uppdrag~ 

§ 12. 

Den, som blivit vn.lr'l ti11 fullmä1<t1g eller P.nnRt kommunalt förtroende
uppdrr.g, må icke nvsäga sig uppdr-:i.gct, if0 .ll hqn icke uppnått sextio års 
ålder. 

Den., som under tre näst förcg ående å.re:n VB'rri t fullmäktig., ordförande 
eller 1B--damot i stadsstyrelscn eller ordförande eller ledf'_mot i en för 
verkställighet och förvaltning av stadens angelägenheter tills 2tt nämnd, 
är likväl berattigad att under de tre följande åren åtnjuta befrielse från 
uppdraget att var~medlem av fullmäktige, stadsstyrelsen och nämnd. 

Sker uppsägelse· på sådan grund, träder ersättare i don valdes ställe. 
Uppgives såsom stöd för avsägelsEJ sjuklighet eller civil, :nilitär el

ler eckliP.stik ämbets- ellor tjänstebefRttning, familjeförhållsnden eller 
n ågo t amnat skäl, äge fullmäktige prövn det onmäldn hindret. 

Godkännes avsägelsen,. träde ersättare i stället. 

~ 13. 

Fullmäktige erhålla för sitt uppdrRg ersättning enligt fullmäktiges 
prövning, likväl mod minst tjugo mark för sammanträde och så, att ar·;odc 
för alla fullmäktige utgår med lika stort belopp. Dock må ordför:'.'.nden 
tillerkännas högre arvode. 

~ 14. 

Fullmäktige välja årligen inom sig ordförande och viceordförande. Ej 
må den val de avsäga sig uppdrDget, ifnll han icke under de tre nästföre
gående åren innehaft samma befattning. 

Om ordförande eller viceordförande dör eller i följd av bortflytt
ning eller nnn~n lRgB orsnk AV~Pr, innAn tiden för hans uppdrag är ute, 
utses annan p0rson i hn.ns E!tällo för r'lr.n tin, som Rterstår. 

m 

I_ 
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Om verkställt val av ordf'ål."'m de och viceordförande avgi ve fu llmäktl c;o 

till landskapsnämnden och länsstyrelsen skriftligt t1Gddelande. 
. Utses ordföro. nde ell0r viceordförande för fullmäktig ti. 11 stadsdirak
tör eller biträdande stndsdirektpr, · bör: han o.vstå fr:ln sitt ordförande
skap och madlemslmpet i fullmäktige. 

på fullmäktige nnkor>1r1er att fastställ a ordförandons arvode. 

§ 15. 

Anföra~ besvär över va l av ordförande ell0r viceordförande för full
mäktige eller i anl0dnin3 av vägrat godk~nno.nde o.v skedd avsägelse, hand
have den v o. lde likvä l befattningen ti 11 dess besvä r en blivit slutligt 
avgjorda cch, där nytt v nl utsättes, annan person blivit utsedd och om-
händertage r uppdraget. ' 

§ 16. 

Fullmäktiges samma nträden äro offentliga , såframt fullmäktige ej msd 
avseende å något särskilt fall annorlunda besluto.. 

§ 17. 

För V 'l l av ordföre.nde cc h vice ordförande s:tmt be stärrrn '.:' nde av sättet 
för delgiva nde av kallels8 till sarrnno.nträde samrmnkornm r:t fullmäktige å 
st adshuset förs ta he lgfri2 cl."'g i j a nuari månn. d klockan aderton, därvid 
den till åren äldste bl nnd fullnäktige ledor förhflndlingarna. 

För övrigt sammanträdn fu.llmtilrtige på k'lllelse av ordföranden, då 
denn6 finner s åd~nt nödi Gt för h2ndläggning ~v Gr onde eller d å minst en 
fj ä rdedel av fullmäktige, eller ock lr.mdsknpsn1i.mnden eller länss tyr· e lsen 
i ärende, v~rs handläggnine enligt lag å denna ankomme r, eller st ads~ 
styrelsen dä rom ho s ordföro.nde gör fraaställning. 

För att granska k011'1I!lunalförval tningen och kolllrlunons räke nskaper för 
det löpa nde året välj ~ s före utgången nv j nnua ri månad enligt fullmäkti
ges beslut minst tr0 revisorer och lika ml ngn revisorsersättare. 

Vid samnanträde i juni f attas bes lut om godkännande av före gåe nde å rs 
bokslut och beviljnnde' nv ansvarsfrih8t s amt väl jas medlemmar i taxeri ngs
och prövningsnämnderna . 

Vid samm~ nträde i de cember beslutes om fnstst ä llnnde av kommun ens ut
gifts- och in~omststat för det följande året snmt ut s e s personer till de 
kornrrunaln befattningn rn2, som vid årets slut bliva leGiga. 

Kan , ärende, som i dEmn~1 pa ragraf är närmt, icke a v fullr1äktige hand
läggas · å stadgad tid, ålig:;er det fullmäktiges ordf.ör :1nde att, så snart 
ske kan, utsätta dag för ä~endets behandling. Därest den tid, för vilken 
sta dens för viss tid va lda befnttningshavare blivit utsedda, utgår, innan 
val av · nya befattningshavare efter dem förrätt a ts, vo.re de, som äro i tur 
att avgå, skyldiga att kv ~rstå i sina befattninGar, till dess valet ägt 
rum crch vunnit laga kraft. 

§ 18. 

Kallels e ti 11 fullr.1äktiges sammanträde skall kunGöras och fullmäktige 
delgi~as på sätt, som av fullmc.~ktige bestämmes. 

Kallelsen bör innehållct uppgift om tid och rum' för sammill'1trädet även
som Oiln de ä renden, som därvid komma ~tt behnndlas. 

Till sammanträde, där stadsdirektör, biträ dnnde stqdsdirektör eller 
ledat'l~t i stadsstyrelson väljes eller frå gn om st ndsdirektörs eller bi
träd!atnde stadsdirekt örs skiljande från befattningen handlägges e l:b r val 

!/ 
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av stadens revisorc~r cch revisorssupplennter eller av m6dlemmar i stadens 
taxerings- och prövninc;snämnder förrättas sant antnlet revi so ror el:I& r 
medle!!1I!1.o.r i ta.x.eringsnärrrndon bestärnnes eller stadens utgifts- och inkomst
stnt för följande år f~stställes eller :.w stadens r ovisorer avgiven berät
telse granskas, bör kalle lse utfärdas minst fjorton daee.r före samrnan ... 
trädet. · Till fullmäktiges allä. övriga s amrrk'l.ntr!iden lrn.n k n lle lse utfärdas 
senast dagen för0 snmn2nträdet. 

Om sammanträde och de :i.rcnden, som ctR.rvid skoln behandlas, bör skrift"
lig underrättelse medde lo.s stads styrelsen, dess ordförande och ledamöter. 

§ 19. 

Ej må ärende o.v fullmä ktige företagas till behandling eller beslut 
däri fat tas, så framt ej minst tio fullmäktige äro tillstädes• 

Uteblir ordförande, viceordförande eller ledamot utan giltigt hinder 
från ut satt samrnunträde eller a.v läe;snnr sig utan såd.Bn t ffi: ä 1 från pågående 
sammanträde, erlägge till stadens k:i. ssa i vite, ordförarrle och viceord• 
förande fyrtio samt ledamot tjugo mn.rk. Bliver sarm~~nträde till följd av 
de närvarandes fåtalighet inställt eller upplöst, vare vitet för de 
frånvnro.nde dubbelt. 

§ 20. 

Vid fullmäktiges sm:11"1c.ntr1:.ide nå icke ti 11 nvgöro..nde företagas ären<Jen, 
som stad$styrelsen icke h n ft tillfälle att behnndla. 

Stadsstyrelsens ordföro.nde och den 0lJz r de av dess ledamöter, som 
därtill av stadsstyrelsen förordno.ts, äro pliktiga ntt närvara vid full
mäktiges sam:mnnträden, varvid de äga rätt att delto.e;o. i överläge;ning 
samt 1 därest ledamöterna av st adsstyrol S6n t illiko. är9 fullr.iäktige,, 
jämväl 1 beslut. Infinna de sig icke ti. 11 S!"l.tlr.lmträde, utgöre detta icke 
hinder för ärendeno. s behandling och t~ vgörande. 

Annan ledamot av st ~ dsstyrelsen ägor jämväl rätt att närva ra vid full~ 
mä.k;tiges samrnant räde sant därvid de 1 taea i överlägg ning,, men ej i beslut. 

§ 22. 

Sedan överläggnine vid fullnäktiges sammanträde ägt rum och av ordfö• 
randen förklarats avslutad, framställe ho.n omröstningsproposition; så av• 
fattad, att svaret 11 ja 11 eller "nej 11 uttrycker fullml:i.ktiges beslu"t. ' 

EftE;r det propositionen blivit besvarad g ive ordföranden tillkänna., 
huru enligt hans uppfattning beslutet utfallit, cc h befäste detsamma med 

,klu~bslag, därest annan omröstning ej begäres. -
Askas omröstning, må den verkställas öppet och efter namnupprop. Den 

åsikt, för ville n de flesta rösterna n vgivits, gälle såsom fullmäktiges ; 
.'beslut, förutom där viss stad~ad röstövervikt enligt demn. lag erfordras. 
Falla rösterna jännt; gälle sasom beslut don åsikt, för vilken ordföran
den avgivit sin röst. 

~ikväl erfordras för beslutets fattande, att minst två tredjodelar av 
de .närvaronde fullmäktige biträda detsamma d ~\ beslut angår$ 

... · l} inköp, förs iiljninc eller utbyte av fast egendom, utom vad byggnads ... 
t~mter beträffnrJ 

~ 
I 
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2)' grundande elJe r up~ lösnnde a v fo. st a fonder, b i ldade ri..v k omnunens 
e gna ordina rie eller extr~ordin~rie inkomst e r, ell er nnvis ande av medel 
ur slik fond1 . .. 

0 
• 

0 

3) bevilj ande av ordin.~ ri e och extraordina ri e ansltg , for s a Vltt fr aga 
är om höjnnde av ordino. rie eller extra ordino.rie a ns lo.g elle r om bevil jan
de av helt oo h hålle t nya a nslag; 

4) upptagande av nya l ån eller omsättning eller förlängning av betal
ningstiden för uppt agna l ån, varvid dock likvida tionsplnn :fustställe s roo d 
enkel röstpluralitets samt 

5) borgesförbindelse. 
§ 23. 

Vo. l, som ve rkställe s o.v fullmäktige, s tadsstyre l se n, t o.xeringsnärrmd 
ell er annan nämnd 1 bör försiggå med tillämpning ~v proportionellt val
sätt, såframt två ell Gr flere personer skola ut st:: s o ch därest fjärdede
len a v de i va let deltagande det fordrar. 

Om en person skall vä ljo. s e lle r då majoritetsvo. l elj e st nnvärdes, be 
tra ktas den elle r de som val~ vilkn vid va l e t erhå llit de flest n röster
na. 

Proportionella-va l och,. därest så fordras, äve n'ondra vali- förrätt a s 
med slutna sedlar. Vid lika rooteto. l e vgör lotten. 

§ 24. 

Verkställigheten av fullmäktiges beslut må icke uppehålla s av att be
slut e t icke vunnit lc,gn kr .1ft, med mindre ansökan om ändring därigenom 
ble ve onyttig e ller läns .:> tyrelsen vid prövning av emot beslut et a nförda 
besvär finner detsammn 'strida mot l a g och ans e r skä l föreliggR att för
bjuda verkställigheten . 

Ang år fUllmäktig e s beslut någon person enski l t , ska ll detsa nnna honom 
bevisligen delgivas genom utdrag ur fullmäktiges protokoll, V8rtill bör 
fogas a nvisning, hurule des besvär över beslutet anföres . Utg ången a v v al, 
som enligt l n g skola vorkställ~ s för utse e nde av konnnuna l a ~tyrels er 
och nämnder, delgives p å sätt fullmäktige därom besluta. 

Den, som verkställt delgivGnde t, bör å protokollsutdraget anteckna då - · 
gen för tillställnndet jämte sitt na mn och hemvist . 

Därest fullmäktiges beslut rör n nnan komrrru.n ska ll utdrag ur protokol
let tillställas fullmäkCigos i denna kommun ordförande för a t vid full
mäktiges nästinfall nnde s annnnnträde föredraga s. Don da g, då beslutet §å
lunda f ör6dragits, nns&s det var a delgivet kommunen o ch dess medlem:rrar. 

§ 25. 

Vid fullmäktiges sarwi.nnträden föres protokoll. 
Där protokollet ic~ gennst justera s, må fullmä k t ige uppdraga åt ordM 

föra nden och minst tv å för gången därtil:J._ utsedda medlemm9.r 111.tt verkstäl ... 
la juster ingen å dag, som av ordföranden bestännn0s. 

Protokollet underskrives av ordföramen och sekre teraren sarrt 1 där jus ... rn 
tering genast ägt rum, av minst tvenne medle mmar av fullmäktige och i an-
nat f a ll av justeringsmännen. Därest en oller flo re av justeringsmännen 
vägra att underskriva protokolle t, under uppgift o.tt dess inne h åll icke 
motsvarar förloppet vid fu l lmäktiges srunmanträde , gö r e ordföranden därom 
anteckning i protokoll et och l åte med just eringen rmst å till fullmä ktiges 
näst a sammanträde . Det justerade protokoll e t skall å förut å kommunens 
a~ l a gstavla kunc; jord tid i fullmäktiges s a mlings rum eller p å annat stälM 

' ' 
, ~--
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le;· 3 om flV fullmä ktige bestäm.mes, tillhandahåll :.s c. ±lm~inhoten för påse en-
de. · o o 

Rör fullmäktiges be s lut någon person enakilt och ?en~c pa sad~n grund 
kan öv0 r beeslutet o.nför't besvär, skall bo slut ot bevisligen delgiva s ho
nom genom protokollsutdrc.~ g , vnrti 11 tör fogas anvi t: ning, huru ändring i 
beslutet må sökas. 

§ 26 • 

Den, som deltagit i o.. vgörandet av ett vid fullmäktiges sammanträde 
handln~t·ärende äge rätt att genast anmäla res0rva tion mot det fe.ttade 
beslut~t. Önsk~r resorv2nt få sin res orvntion jämt e motiv protokolfot bi
fogad, bör densamma, skriftligen avfatt~d, ingi V f'.. S t J 11 den, som fört 
protokollet. ; 

§ 27. 

Fullmäktiges beslut i o.vgjort ärende sknll, s3. snart det i saken ti 11-
komna protokollet blivit justerat, m:;ddel~s stsdsstyrelsen, 

Utgående expeditioner underskrivas av ordföranden samt kontrasigne r a s 
av den, som fört protokollet. · 

§ 28. 

Fullmäktige äga, för såvitt därom icke är annorlunda stadgat, :rett att 
av ' stadens myndigheter erhalla handling~r och upplysningar, som de finna 
nödiga. 

§ 29. 

Fullmäktige må,där de pröva sådant nödigt, tillsätta särskilda ~tskatt 
för avgivande o.v utlåtande och för gransknine nv .förvo.ltningen. 

Om andr3. än f9r gra.nskning av förvaltningen ti lls ..,_tta utskotts sarmnan
trndon skall underrättelse meddelas st~dsstyrelscn, och är styrelsens 
ordförande eller den l ·.:;do. mot stndsstyrelsen förordna t berätti gad att vid 
sådant s':l.mmanträde närvci.ro. och i överläggr· ing dolt a,sc' • 

§ 30. 

· · Ordförande vake över ordningen vid fullmäktiges sam:n.anträden ' och äge 
att efter varning avlägsna. åhörare, som förhålla sig os-kickligt. Uppst å r 
s~dan oordning, som ordföranden ej kan avstyra, äge han upplösa sammån
tl:'ädet. 

Kap. III. 

Sta ds styrelsen. 
, 

§ 31. 

I Mn.rieh.qmns stad skull finnas en stadsstyrelse, som, i enlighet med 
v:a i denna landskapsl ng stadga s ell er eljest lagligo n förordnas; v å rda r s 
sig om stadens förv a ltning , bevakar stadens fördel, bereder de ärenden, som 
s~ola a v fullmäktige br:mdläggas, samt verkställer .fullmäktiges beslut och 
fcr eskrifter. · -
.. Framställningar och utlå t a nden, som av fullmäktige eller av för vis :~ t 
andamål tillsatt nämnd till myndighet avglvas, skolo. , där ej annorlunda 
är s~adgat, insändas g e nom stadsstyrelsen. 

Finner stadsstyr0lscn , att av fullmäktige :rattat beslut strider emot 
lag eller gälh nde föreskrifter eller att undorställning uraktlåtits, där 
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iåd ant bort äg~ rum, vE>. r e p liktig .. att v~gra_, dess i:J" c, ~kstä~lighe t sa mt .. 3l1-
··1e oförtöv nt ho s fullmä.kt ige ska let, v .nrfor b e s l u:r. e t OJ k ~m verkst a l
.as. Vidbliv'J. fullmäkt i .so sitt be slut, må de hos l äns3t yr e lsen a nhå l J.a 

åtgärd för dess verkställighet , ohh äge.r läns styre lsen, där den p r ö-
r r stadsstyro lsen h n v n so.km?. t laga s.I;äl för sin y ä gra i;, -~lä gg~ s ~ yrel
en att befordra beslutet t ill verkstallighet. Sadan at gard ma eJ a v 
;nsst:yrelsen vidtagas, in~nn tiden för besvärs nnfö rnnde över :fu.llmä k
ges b8slut gått till ända. 

§ 3P. 

I stQdsstyrelsen skoln finnas, förutom en st a dsdirektör såsom ordfö• 
nde, minst fyra ledamöt e r. I styrelsens regleme nte kan.före ~kriva s~ 
t sty.rulsen sko.11 ho.va en eller flere bi trädn.nde stadsdirektor er, vilka 

·mväl tjänstgöra såsom via.eordförn.nde i s tndsst yro l s en. Stadsdirektöreti 
·mte biträdande stadsdirektörerna. må ej utgöra majoritet inom styre lsen. 

Stadsdirektören, så ock biträdande stadsdirektör utses a v full mäkti ge 
·r obe stämd tid. Sta dsstyrelsens övriga ledamöto r utses av fullmäkti ge 
·r. ett år i sänder. · 

När stadsdir0kt örsbefa ttningen skall besätta s, bör stndsstyre lsen an • 
å densamma lE:dig a tt sökr.. s inom trettio dagnr efter det be slut därom 
ttats, dqgan för beslutet oräknad. AnsökninGarn2 böra ing iva s till 
yrelsen, som efter 8nsökningstidens ut ~ång ä ger för va lets förrätt an de 
ersända dem till st a.dsfu.llmäktige. Till befattninr;en ' kan ock den, som 
sökt densarmm, välj2s, såframt han därtill snmtycker. Valet förrätt a s 

d slutna sedlnr, och ans~~ den såsom v nld, vilken orhållit rrera än 
lften av de ave;ivna rösterna. Har vid de n först a omröstningen inge n 
hållit nåsolut ~östövorvikt, skall ny omröstning v e rkställas eme llan de 
å, som vid den först ~ omröstningen erhållit de hösst ~ ~östetalen, ooh 
:r den anses såsom Vf'. Cf.d, vilken i 3!ldra omröstnin c;en de fl est a rösterne.. 
llf'1llit. 
Föreskrifter beträffa nde den ordning, i vilken biträ dande sta dsdirekt ör s 

fc.ttning bör besätt i.:·. s, skola meddelE>.s i stads .::ltyr e l aens reglemente• 
träff2nde val av sådrn person till dessa befattnin gar , s om e j sökt de
i:ima, gälle vad i före g ående moment i motsva r a n::le a vseende sta dga s be
äffande v a l av stadsdirektör. 
Kompetensvillkor för stadsdirektöm- och biträda nde stadsdir§ktörsbe" 

ttningarna skolS1. fast ställas i stads styrelsens re g lemente. V al ba r ti 11 
ssa befatti;ingar är även i ann8Il kornnrun bosatt finsk me dborgare. 
Avsked fran befattningen beviljas · st adsdirektör och biträ d a nde st ads• 

rektör, på ansb1mn, a v fu llmäkt :\g e . Stadsdi re ktörn, så o ck bit r ädnnde 
a.d~direktör ko.nsv fullmäktige skilja s fr ån befattningen, dä r.:; st han i 
t ars tid utan avbrott v a.rit för sjukdom eller kropJ;B lyte urstån:1 satt 
t hP.ndh~va dei;sammo. sa mt befinnes även f ramgent d ä rt i ll oförmögen elle r 
han elJest pa erund av hög å lde r; sjuklighet ell er nr1nan orsa k bör an

s för 9efattningen mindre lämplig • 
.Angående beviljande av tj ä nstledighet å t stadsdiroktör och biträda nde 

adsdirektör s o.mt om bostridande av deras befot tninca. r under deras fr 3.n
ro, Vid förekommttnde j ä v eller inträff F.tnde v a k1:1.ns, stadgqs i sta dsst y
lsens reglemente. 

§ 33. 

Ej .. må ärende i s to.dss tyrels e n f öre t ae;a s till e. v g ö runde, s å fran t icke 
a. an halva antalet medlmnnn r . ordföranden inb El r äknad , är tillstädes. 
I styrelsens regle mBnte kan avdelning av styre l son , stadsdir ektör e lle r 
amot i sty~elsen tilläg gas befogenhet att å s tyre l sens vä gna r avgöra 
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vissa · s l a gs äro ndon av mindr0 vikt, v~- ~k'1 bör '". i n_,21 ~:nGnt r:~ ~ närma r e an
gi v n. s. Dock börH 3. r ·:-, nC.E.m, som sko l o. for s t adsfu~ lm~lrt i ge foredra ga s , 
fi_v e nsom såd .smn_, som c. ngå vu rkstä lli ch e t av fullma kti ges b •; s lut, vid sam
m~nträda av styr6lsen h 2ndlägg'1 Se 

. Styrelsens samm2nträden äro icke offentlig"- ; dock m~ fullJ:l'lä kt ige s ord ... 
för c.nde och · vi ceordför~nd0 därvid närvEt r a och dol t ng '-'- l. öv e rläg gning , mexi 
ej i b e slut. 

Studsstyrelsen till bi t räde kunna fullmäktige t i l l s ätt a under styre l 
sens inseendt st ående när:mder. 

Nämndernas medle mm nr utses av stndsfullmä ktige , dä r icke annorlunda 
är stadgat. För VQrj8 nämnd skall a v sta dsstyrels en för e tt år i sänder 
utses dess ordföro.n::1e oll s r någon dess l l•damot att d e nsarmnn i nämnden f ö
reträd'.l , och i:iger den s ~t lundn v o. ld n rätt q tt nä rv f'. r d. vid nämrrl ens s a mmo.n
träden snmt deltaga i öv e rläggning, metj ej i be slut. 

Nämnds bes lut bör und8rställa.s sta dsstyrelsons prövning , där styre 1-
sen ell 0r styrels 0ns ordföro.nde s åda nt yrkar. Ar b eträ ffa nd e n ågon 
nämnis befog1;;;nhet för lTl8 de lst dess r c gl (:nnente e ll t; r nnna t l ng l:ig t stadgnn
de Gnnorlunda förordn f'. t, lände dett ~ till efterrä t te lse. 

För h2.ndh8. v ::i.nde nv t i llf älliga uppdr ri.g är s tadsst J r olse n b erätt i ga d 
tillsätta bestyrelser och bestäm.nn dessas befogenhet. 

För förval tningsuppgifters handhn. vande kunna, utöver medlemmarna i 
stadsstyrelsen och närm dor, jämväl till;:iättas tjänst emän. Om t j änsters 
inrättande beslu tn f'u llr11ti_ktige • Beträf fn.nde dylika t jänstomäns c.n s t ä l
lande och ~vskednnde må bestämmels e r medde las i reg l ome nt en och instruk• 
t1on0r. 

§ 35. 

St'.:'..dsstyrelsons s '.::..m_rno_ ns ättning äve nsom d e ss å liggsnden o ch b s fogenhe t 
b6stämma s närwnre genom r eg lement e . I r eg l eme nt e t bör a jämväl, s å nog
grnnt som möjligt, uppräknns de ä renden, söm s t yre ls en f å r a v g öra utan at t 
underställa dem st ~ dsfullmä kt i ges pr övning . 

FörslQg till r e glemente för st a dsstyre lscn ant age s av fullmäktige~ 
varefter försl2gt;t befordras till l rmdska psnämndens prövning o ch f a st
ställelse. Ennh nndn ordning bör jämväl i akttagas , n ä r fastställt r egle
mente ändras • 

.. ? jänstemännens tj ä ns t e st ä llning ävens om deras avlöning best ä mme s genom 
tJ~nstestadga, - för s å Vit t; dä rom icke är i denna l a ms kn pslr.g eller a nnor
~tades stadgat. I tjänst~st adga för e skrive s, vilkc be f nttningsbs.va re, s om 
aro densamma underkri. sta de. 

Instruktion för nämnde r och tjänstemän ävensom tj änste s t a d ga utfärdas 
av stadsfullmäktige. 

Kap. rv. 
Magistraten. 

t Om magistrat ens samma nsättning , å l igg11 nden och g öromå l i dess egenska p 
a~ offentlig ämbetsmyndighet s a mt donst o l i hushå llning s- och ordni ng s mål 
galle vad därom särskilt är sta d gat. 
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Kap. v. 
Stadens hushållning. 

§ 37. 

Lodni!lb av och upp; ikt· .. m över stadens drätsel åli st._; er stndsstyre lsen. 
Stadsstyrelsen till biträde vid h[mdhc.vA.ndet. o..v ·' k:c ssa - och rä~ensko.ps

äsendet skall inrättc.s ett drätselkontor samt 1 m:J.n av behov dratsel
ontoret underlydc..nde e.vdelningnr. Där så anses nö~igt, må även v ~.der:
örande komrruno.lo. nämnder underordnade k?..sscr- re h rakenskapsverk for v:u:i -
a f örva ltningsgren..".r i nr ät tn s. 

§ 38. 

För varje fint.ns3.r skr.11 fastställas bud~et. Fin::tnsåret snmmanf 1. ller 
ed kalenderåret. 

I budgeten skola upptagas det föregående ~U>ets upJ;Eknttade behållning 
eller brist, egentliga utgift0r er h inkomster samt skilt kapit alutg:ifter 
och -inkomster för fin<i.nsiiret. Till utgifter höra jämväl P.Jlsl Rg för o
förutseddr. behov, reservt:n'ing11r för vissa emotsedda bohov, överföringar 
till forn er och avskrivnin·--.; '.1.r. 

Uti bldgeten skola anvi8as för utgifternas bestrid3Dde erforderl:iga 
mGdel. 

Utan hinder av vad i 2 momentet är sagt kan beträffande komrrufinla af
färsföretag i budgeten uprt o.g'ls e nbnrt deras vinst eller förlust. 

Vid grund'.:1.nde av fo.sta. fonder skola stadsfullmäktige f'ör desamm<l antaga 
stndgar1 innefattande föreskri~er angående fonder:nD.s ändamål obh förkov
rande s'lmt deras användning och förvaltning i ärrigt,, o h kunna sådana 
fonders egna utgifter cch inkomster lämn~s uton l::udgeten. 

Budgetförsl"..g sk'"'.11 ec v sta.dsstyrelsen årligen uppgöra s s a mt å tid 
som av stadsf'ullm:'iktit;e bestämmes, och sennst den 1 d ecember till full ... 
mäktige översändas. 

Godl:cänna stadsfullmäkt :ig e icke stadsstyre lsens budgetförslag oför
ändrat, skall detsamrnc. [l.. tersändns till stadsstyrels .~n, och äger denna i 
nnledning av ändringnrnr. '.lvgiva utlåtan::le och upp i:;öra de förslag, som 
av fullmäktiges beslut kunn'1 o.nses påknllo.de. Ej må vid förnyad hand
läggning av budgetförsl ~l.got hos fullmäktige till behandling upp; agas 
andra ä!l de av fullmäktige tidi g:'.re beslutna. ändri~c..rna samt av stads
styrels en med P.nlsdning av dessa framställda nyB försla g,, och sknl l bud
geten härvid slutligen fnstställas. 

§ 40. 

Stadens hushållninr; skall hnndhn.vas enligt fastställd budget. Om hö
jande .ftv anslag, som i budgeten upptagits, samt om beviljande av nya an
slag under finn.nsårets förlopp äga stadsfullrnäktige i st a dgo.d ordning be
sluta. 

IJnr .budget icke 1i ivit av stadsfullmäktige fastställd före finans l r ets 
ingang, skol~ tillavidaro och intill dess ny budget fastställts konnnu
nens inkomster uppbäras och nödvändi ga utgifter bestridas. 
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§ 41. 

Vad av stadsfullmäktige beviljats att urrler n ä st[?lj ande .. år up}b ~ras 0;~ .. ., 
ses för det löpn.nde 3. rets stadsutskylder CT' h ska ll will utgora rde :förde.-. 
las på dem somundc;;r sistnäm:n:1a år äro kommune ns skattskyldiga medl emm:t ~"9 

Finnes i kormnun sk8. tteutjämningsfond, för vill« '.1 stl:'cdsfullmäktige 2.nta•·• 
git stadgar, innefntt nde föreskril'ter illlg~ende !.o~ens ändamål cch .. för
kovrande samt dess användning och förvaltning i ovrigt, kunna fullmak-
tige antingen i sambnnd med h~ndläggningen qv utgi!,ts- och inkom~tförsln
get eller senare, innC'..n det belopp, som skall uppbaras per skattore, fast
ställts, i stadgad ar dning ~ h med iakttagande av fondens stadgar be sluta I 
om förhöjning av det belopp, som skall uttagas genom bekkattning i syfte I 
at·t öka skatteutjämningsfonden, e ll~r om sänkning av detta belopp genom 
anlit ande av sagda. fonds ti llgångnr • 

Det belopp, som enligt sagda fördelning skall uppbäras per skattöre, 
kan~ v stadsfullmäktige höjas med h(;)gst femtio pEmni. 

§ 42. 

Å stndsstyrelsen ankommer att låta upprtitta debiterings- och uppbörds
längd, uti vilken börn up]i; agns varje skflttskyldig ti 11 namn cc h bOstnd, 
d(;; sk'. t tekällor, för vi lkr:. ut s kylder bli vit honom påförda, samt den där-

' på satta skn tt, uprt -':'. gen för vnr je skat tekälln särskirot. Längden skall 
jämväl innehålla särskildn. kolumner för erlo.gdn o ch oguldno. skatter. 

I I! 

I •. 

r 

§ 43. 

Befinnes någon i debiterings- och uprbördslängden uppngen, till st o.ds 
utskyld pliktig medlem 2v kommunen hava därifrån bortflyttat under loppet 
av det år, för vilket debiteringen skett, skall hc~ n icke desto mindre 
erlägga, vad honom påförts, :roon vare för s ,•1mma år frika llad från slik 
betalning till den ko1!ll1D.ln 1 dit han inflyttat , såfro.mt oj utskylden ti.11 
sistnämnda kommun är såd rm; att den bör utgå, vnre sig h1'.n v nrit inom 
kommunen bosatt elle;r icke. 

Sedan debiterings- och uppbörrlslängden blivit upill'.' ät tad, börd en un
d~r å~ta dagar finno.s å stndshuset eller annat lämpligt stälJe att till
ga, pa det de a.v kommunens medlemmar, som sådant önska, må kunna av den ... 
samma taga kännedom. Härom låte stadsstyrelsen tillkännagi va genom of
fentligt anslag och kungörelse i den ordning varom i § 99 stadgas. 

§ 45 • 

. Anmärkning emot debiterings- och upJbördslängden 1 bör, vid förlust av 
vidf.re rätt därtill, inom en vecka efter utgången o.v don i § 44 utsattn 
tiden anmälo.s hos stadsstyrelsen, som h a r att i anledning därav meddela 
u~sln.g. Den rred utsl ngo t missnöjda må däröver i vederbörlig andning an
foro. besvär, rren vare icke desto mindre plikti g att det honom påförda ut
sk!ldsbel~ppet vi_?.up:PJördsstärmnr1. erläggn med rätt o..t t, i fall h a ns be
sva~ go~kannas, f a d e t överbetal ade åter. 

Ar nagon av laga förfn. 11 hindrad att inom oua n utsatt t:id göre anmärk ... 
'ning emot debit E> rings- och uppbördslänGden, vo.re berättigad att anmäla 
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l 
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missnöje däremot i föreskriven ordning cnh sitt förf[lll styrka inom fjor-
ton dagar, efter det förf:::i. ll~t upphört., även om uppbörden redan vore verk.,.,. 
ställd. 

§ 46. 

Sedan debiterings- och uppbördslängden i a.von stadgad Ordning h ållits 
för de ske.t tskyldige ti ~lgänglig, u ts~nder s~ ads~ tyrelsen tle b e ts edlo.r och 
verkställer uppbörden p a tid; som bcfinnos lamplig. 

Vc.r, som uraktlåter att inom utsatt tid erlägga sk~tten, är plikti g 
att på det till betalning .förf'o..llna skattebe loppet ~ra~ den .. dag s~atten 
sell'.1 st bort erlägg8.s ti 11 bota.lningsdagen i sknt t ot ;llagg for var J8 • fu~ l t 
belopp av.etthundre. m~ rk erläggµ. en '.irlig ränta'av atta }I'Ocent. EJ ma 
skattetillägg up];:b ärns för längre tid än tre år. 

Ypp.'ls felräkning el l6r annan UP!Il nbar oriktigh0t vid taxer~ngsför.f a
randet, skola uppbördsm:yndighetcrna, evad den., som hiir a v blivit lidande, 
häröver r~amställt anmärkning elle r ej, vid anträff.gndet av felet rätt a 
detsamrrn. I ty fall är även den, som hära v lidit sko.da , be rättigad at t 
å inbetalad och återburon skatt e rhålla r ä nto. eft t:r vad i mom. 2 säges. 

§ 47. 

Inom tre veckor efter uppbördsstänman ingive stadsstyrelsen till ma
gistraten berättelse, huru uppbörden utfa llit, och bifoge därvid rest-
längd över oguldm utskylder, vilkn rrn gistraten å li gge r låta i 111ga ord
ning uttaga o h sist inom fyra månader efter restlängdens emottaga nde 
till stadsstyrelscn c..VlämnJ., jämte förteckning s å vP. l å medellösa perso
ner., med behöriga utmätningsbevis., som ock å bortflyttade, med särskild 
uppgift om den åtgärd mc.gistrat en vidtagit ti 11 indriva nde av dem påförda 
utskylder. 

§ 48. 

Stadsstyrelsen åliggt:Jr att för a bok ,över st adens inkomster 00 h ut
gifter s11mt tillg8.ngc.r och skulder ävensom a tt avsluta räkenskaperna för 
varje finflnsår. 

Över stadens lös n och f n sta egendom samt dess fö rbind0 lser, säkerheter, " 
försäkringsh'.:~ndlingnr och övriga värdepapp er skolG förteckningar upprättas. 

§ 49. 

R~vision verkställes a v de enligt § 17 mom. 3 v a lda r e visorerna, vilka 
det aligger ~t t över granskningen av räkensknperna och k ommun.9 lförva lt
ningen avgiva berättelse. 
0 Verkställ ~nde av fortlöpande revision må av stadsf'ullmäktige upp:tragas 
at ~nav fullmäktige tillsatt och dem omedelbar t underord,na d ständig 
revisor. De band linggr , som tillkommit vid av denne verkställda revi
sioner, skola tillha ndah å llas årsrevisorerna. 

j 50. 

Stadens räkenskape r skola före den l april ~ llställns årsrevisorerna 
0

?h skol;: dessa före den 15 maj verkst äll::.. revisione n och avlämna r evi- , 
sionsber~ttelse till sta dsstyrelsan. 

Hava i ~visio~sberättelsen anmärkningar framställts mot räkenskaper
na eller forvaltning en, skall stndsstyrelsen infordra vederbörendes tö!"M 
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kl:Lringnr och överlämna d.es~a jär;:ite. e~et utlåt~nde s~m~" revisorernas. be .... 
"'tt lse ti' 11 stadsfullmb..k:tige sa tidigt, a tt arendec K<-,n upptagas till 

ra t: 4-1,. t · · h 0 11 · · i 0 d behandling hos ~illmäk:tige ~id devsamrnnn rada, som a es i JUn mana• 

§ 51. 

I j3.nuo.ri månci.d vr.. r je 9..r skol 8. nv st adsfullmäkt i~c ~t sedda invente
rings män för stadens lösa egendom granska denna Sf•mt för st n.dsstyrels en 
för~slå nöc,ignnseddn. än(ri.ngar i inventering släng?erna • .. 

Inventering '.lV stri.C~ns f :.i sta e96ndom skall .. av .. inven~er~ngsman, som .,.. , 
st2dsfullmäktige ror sadant ändamal utsett, forrat tas atminstone v~rt t ~ e~M 
je &r. · 

Invonteringsmännen för stadens såväl lösn som fnstn egendom skola tlll 
stndsfullmäktige avgivn utlåtande angående vården av sagda egendom samt 
framställa förslag till sådana förbät~ringar härutinnan, som de ~nse vara 
av behovet påkall.1de. 

l stadsfullmäktige ankommer att beslutE, huruvida a v årsrcvisorerna elM 
ler inventeringsmännen för stadens lösa eller fast a egendom framställd 
anmärkning skall förf~lla eller åtgärd för bevakande av stadens rätt mh 
fördel vidtagas. 

Närmare bestämrnE! ls e r c..ngående budgeten samt kn ssn.- och räkenskaps vä
sendet skola av stndsfullmäktige utfärdas genom särskild instruktion. 

§ 54. 

Äger staden jord ellGr annan lägenhet, som av st a ton, landskapet el" 
ler enskilda blivit till staden donerad, gälle om hushållningen därmed, 
vad i donntionsurkunden är förordnat. 

§ 55. 

å~kortning ~v komnrune lskatt eller kommunal a vgift må beslutas av stads" 
fullmäktige eller av stadsstyrelsen, med stöd av bemyndigande . id ess r eg ..... 
l~mente, då skatten eller ::-"vgiften finnes vara olngligen p :.iförd. Dock får 
sadan avkortning icke verkställas, ifall ärendet e llest är anhängitt elw 
ler · genom utslag eller beslut, som ttunnit lagR kraft, blivit i s ak prö
vat. Sedan avkortning ägt rum, skola åtgärder för det avkortade skatte
t.ller avgif§s9eloppets indrivande icke vidare föret~.ga s. 

Har avskrivning av kommunalska tt eller kommuna l 2vgift av vederböran
de kommunala myndighet verkställts på grund därav , att den betalning s
skyldige saknat utmätning sbnra tillgångar eller icke kunnat anträffas el" 
ler av andra la,ga skäl, utgör sfuian avskrivning icke hinder för indrivan
de av det reste~ande beloppet, och ankommer det å stadsstyrelsen att be
vaka stadens fördel i nu berört avseende. 

Kap. VI • 
Kommunal skattskyldigh et samt 

kommunala taxeringsmyndi e;hete r. 

J 



.. 

, 

§ 56. 

Till de utgifter, som enligt § 5 mom. 3 böra för kommune~s behov be~ 
t id ar.. utan avseende å trosbekännelse eller medborgarratt, envar, 

s r a.s 1 ' ·· • 11 · k ·· 11 vilken inom kommunen, vare sig han dar bor e er ic e, ager e er 
brukar jord eller innehar annan fastighet, 

0 

eller där idkar rörelse näring eller yrke, sasom ock en~ar, 
vilken inom kommtlllen ha~ eller bör hava laga bo och hemvist, pliktig 

att bidraga 1 förhållande till det antal skattören honom genom taxering 
påförts. . l 

Enahanda skyldighet åligger även menighet, sammanslutning, ansta t 
eller stiftelse för den inkomst, de inom kommunen åtnjuta av ~attighe t, 
näring, rörelse eller annan inkomstkälla. Dock är ideell samman~lutning, 
anstalt eller stiftelse skattskyldig endast f~r inkomst av _ fasti~he~ samt 
av näring och rt;relse. Staten och landskap€:!~ aro s~nttsky~d.iga .. for ~n
komst av sådana fastigheter, vilk8 ikke anvandas for allmannu andamål, 
och för hBlvR beloppet PV ren n0ttoinkomst stAten eller landskapet er
håller fr~ inrustriell och ~nn~n rörelse, vilken är med privata föret ag 
jämförlig. 

Dock skall skatt icke orläggas för inkomst, som staten eller lRndskn
pE:t erhåll6r från så.dana produktive.. företag, vilk::i. huvudsakligen äro i 
verksamhet fär tillgodoseende av statsinrättningarnas eller landskap6ts 
behov• . 

Hustru skall särskilt besknttas för don inkomst, varöver hon enligt 
lag råder. 

Av don sknttskyldiges inkomst motsvarar ett belopp av etthundra mark 
~tt sk~ttöre. . 

Personli~n tjänstbarhcter, vilk~ i staa utgjorts oftor fö~ut lagligen 
ant~gn~ ~rundor, skola fortfnr~ndo efter samma grunder utgöres, till dess 
nnorlund~ v~rder förordnct. 

~ 57. 

Taxering skall försiggå i början av året näst efter c1ot förrättningen 
vsor och verkställas av on för sådant ändnmål av stadsfullmäktige för 
tt år i sänder utsedd taxeringsnämnd, uti vilken idkare av näring eller 
ke, lön- eller pensionstagare eller annan ink6mst åtnjutande och fastig

ct sägare skola ve.ra till. lika anta 1 förEJträdda.,. Antalet medlemmar i 
ärnnden ävensom ersättare festställos av stadsfullmäktige, som tillika 
tse ord~örande och viceordförande i densamma. 

På samma gång som taxeringsnännden utses, sko~a stadsfullmäktige jäm
äl välja så mångt\Pors~ner, s~~ motsvara dubbla antalet av medlemmarna 
stadens magis......trat for att Jamte dessa och ett med magistr['.tcns modlem

~r lika s t~rt e.nta~ personer, 0 som te.xerinssnämnden inom sig utvalt, ut
ora den provnin~snamno, VRrs ali~~8noe i ~ 92 omförmäles. 

Taxerin~snämnoen tillhör Att s~mvetsgrPnt uppskAtta den inkomst, varje. 
kettskyldig kan anses under det sistförflutna åre t hava njutit av fastig
~t i staden eller inom dess område, o.v sin därstädes idkade rörelse, 
~ring eller yrke, och, såframt den skattskyldige inom kommunen har eller 
irr.hav~ l~ga bo~o~h hemvist, av lö~, pension 6ller annan inkomstkälla • 
. : orund. harav pafores envar skc.-ttoren. Vid skilj aktigh~t i meningnr 
.. stas efter huvudtalet, och vare uppskattning gällandEJ efter de flesta 
ostar~ U~fall~ rösterna lika, gälle don mening, som l änder den taxerade 

11 förman. NamndEJn är beslutför om minst två tredjedelar av dess med
·minRr äro närv~rande. 

Taxeringsnämnd må för taxeringens verkställande förd ela sig å avde 1-
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ningar, ooh vare avdelning beslutför, d~r mikn?tl_fkcmt·mehdltoi;mih.: r ak· :r:otni1r'lla ran ... 
d~ och om beslutet enso. Yppar sig m~ni~gss_i J~ ~g G , ans JU es ä~ 
r( ndet ti 11 hc la taxeringsnänmdens prov!:ing och vgornnde. .. . 

Vid prövningsnänmdens s~mmo.nträdon fores ordet av~ b~rgmastn.ren ~lle r 
den. som hnns tjänst h~ndh~ver. Yppar si~ rrenin~sskiiliJ ~kgi ghet, forfa -
ros såsom i tredje momE;ntet om tnxeringsnamnden ar stad~at ~ .. 

För förf~llolös utcv~ro fråntroceringsnäi.;mdens och pr~vningsnamnd ens 
snmrtl;~nträden böte crdföro.nde och ledamot s~som i § 19 sages. 

Kr'lp. VII. 

Skyldigh1Jt att o.vg_i V'.1 irikomstdeklar!l tion för kokmun.nl beskattning. 

§ ss. 
Till ledning vid taxering för den kommunnla beskattningen, va ro, obe• 

r~ nde av medborgarskap, envar, som enljgt § 56 är till kommunen skatt
skyldig, pliktig att till kommunens tnxeringsnämnd avgi~n-uppgift elJB r 
såkalJnd deklaration över sin inkomst under .för0gående ar. 

§ 59. 

Skyldighet att nvgj.vo. deklaration eller annQ.n UPP. ift, varom i denna 
lag stadgas, åligger för hu~tru mnnnon, i fall icke hustrun särskilt 
skall beskattns, för omyndig och under förmyndrtrskn.p stående person för
myndnren, för såd~n frnnvQrnnde, för vilken god m~n förordnnts, godeman
nen, beträffande vo.d h'"'.n hn.r under sin :f'örv~ltning, .för oskiftat sterb
hus de~, som h~r boet om händer, evnd han är deläga re eller syssloman, ' 
samt, där boet är skifto.t, den som vid tiden för skil'tet förva ltat boet. 
Avliden persons inkomst deklareras av aen, som enligt lag äger att l~ta 
uppteckna boet. , 

För bol'.:1.g, andels leg,, ekonomiska föreningar och stift ·:: lser åligger 
deklnrationsskyldigheten jämte därmed samrnD.nhäng~nde .förpliktelser ve-

1
) 

derbörande styrelse, förvaltning eller syssloman. 
Den, som för frfuivnro eller annan orsak är hindrad att deklarera, / 

va.ro berättig'ld att hos tc.xeringsnämnden anmäla a n.nan pe rson nt t i sitt 
ställe fullgöra deklar11tion0n med angiv'lndc ti llikn av tiden för upµlrn-
gets varQktighet. Nämnden äger sedermera i allt, v o. d dekla rationen 
rör, hålla sig till ombudet, men stånde huvudmannen dock själv äventy-
ret, ifall något i avseende å upmiftsskyldigheten r.v ombudet åsidosättes. 

§ so. 
Deklaration avgives på heder och samvete. Den a vfattqs skriftligen 

medelst ifyllnnde av blc..nkett, en eller flere, enligt av landska psnämnden 
fastställda fonnulär och bör uppta ga: 

a) den deklartionspliktiges namn, yrke eller verksamhet, bonin~ sort 
och adress 1 

b) noggrann upig ift öve r hans inkomster under den tid beskattningen 
avser; 
t- _c) uppgift,, behör~sen specificero.d, över de avdrag från bruttoinkoms-

vl·na, som han yrkar att f å r ä kna sig till g odo vid t a xeringen, .samt, 
~m avdraget är berc:e ndo n.v inkomstens storlek, uppgift därom, at t -· ha.n 
icke haft i annan kommun skattbar inkomst elle r, däre st han haft s ådan~ 
inkomst, huru stor denno. inkomst i de olikn kommunerna li r sammanräknad. 
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Hrir up@.ftsplikticr ilrivit rörel~e eller yrkesverksmnhe t p å olika orter 
elle; elj 5 st hnft inkom.st inom tv3. el:IB r flere ko:rrnnuner, ska ll h an i dek ... 
lnraticnen tillikn angiv~, huru enligt h~ns r;iening inkomsterna böra i av" 
seende. å taxeringen fördelas mellan de sarskilda kommunerna. 

§ 61. 

Angående inkom..~t fr&n lantbruksf astighet eller a ?Ilan ~nkoms~källa, 
som endast un..,skattnin ~ svis kan bestä mas, vare dok .1-:1. rat1onspl1ktig skyl
dig att 1 ställe för slffe:ruppgifter meddela de upplysningar, som äro av 
nöden för beräkn3.nde c..v sådan inkomst. 

§ 62. 

Bolag, andelslng cch övriga näringsidkare böra, såframt de enligt gäl
lande lag äro skyldige. att föra bok, jämte dckla.rntionen inlämna bestyrkt 
avskrift av in- och utgående balansräkning samt vinst - och förlust konto 
för den tid deklarationen omfa tto.r äv ans om SJ.'.B cifik::i.ti on över verkst äll:l a 
avskrivningar å fastighet, inventarier, maskiner och mora c]ylikt. 

Bol~g, andelslng och ekonomiska föreningar 1ligger att tillika inlämna 
avskrift av sin revision3berättelse jämte protokollsutdrag, utvisande, 
V'1d i anledning av revisionsberättelsen vid n. llmänt snrrnnonträde beslutats. 

§ 63. 

Skattskyldig vare pliktig att, förutom deklaration, på anmaning av ta
xeringsnärml en meddela de uppgifter och kompletterc..nde upplysnirg ar, som 
nämrrlen finner för taxeringen erforderl:iga. Möter svårighet ntt avgiva 
dessa uppgifter skriftligen, vare deklarationspliktig medgivet att själv 
eller genom ombud göra ifrågavarande meddelanden muntligen, vnrvid de
sannna börn av taxeringsnärrmdens ordförande på blankett införas och av den, 
som uppgifterna 8.vlämn.'.1t, med namnunderskrift bestyrkas under enahanda 
fö-rpliktelser, som fö religgu vida vgivando av deklaration. 

§ 64. 

På anmaning av t 'Lxeringsnämnden åligger det sk2.ttskyldig ntt på tid, 
som honom 2.v närrmden före lägges, ti 11 genomseende o..v nämn den förete sina 
'1.ffärsböcker, inventeringslängd, kontrakt, skuldsecll:i. r, verifikat med fle
re handlingar, som kunno.. tjäna till ledning vid hans t a xering. Gransk
ning av handlingarna bör, såvitt möjligt, ske i den uµ~gi.ftsplikt:ig es 
bostad eller a:trårslokal. 

Taxeringsnämnden knn ock låta edsvuren revisor granska den skatt• 
skyldiges -bokföring och därur medd1..:la nämnden för taxeringen erforderliga: 
uprg~f'ter. Där up:ig iftspliktig det fordrar, är tnxeringsnärrmden skyldig 
att iakttaga sådant förfarande. 

§ 65. 

~ nednnnämnt avseende äro vederbörande skyldiga att på f örfrågnn av ta
xerint;smyndigheterna tillhn ndnhålla desamm'J. eller o.v dem befullmäktigad pe!_ 
son upplysningar, nämligen$ 

a ~ statens, landskap e ts, komrru.ns eller annan menighets ämbetsverk cc h 
myndighet beträffä. nde vid dem anställrJa personer's avlöningsförmåner un:ler 
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r:ästföregå8 nde §iris bör p nde , då med tj ä nst ebefo..ttning fö l jt fr i kost 1 b o
ställ t bostnd eller l \.5 ning sjord eller inkomst a v sportl. er, Ei x peditions
lösen, 1bötes- ell e r oo s l a3 sande lnr eller andro. o bost:i:r.ido. e ll e r extra in ... 
komster, s å.d n.nt stirskilt rneddel nsJ _ 
· b) Qllmänt verk s~mt styrels e r för inrä ttning e lle r stift e lse , där be
fa.t ·tningshavare eller o.nnan ä gt utbekommn pension &lle r um erstöd, även
som styrelse för inhemsk livförsäkrings-elle r livr~nt ennst n. lt samt syss~ 
lomnn för utländsk s å dr. n c...>J.stalt, ang åe nde beloppet nv pension, under
stöu eller livrärl, a , som und e r nästföregående å r t i llkorrnnit viss person; 

c) förmynda rnämnd cch k ommunrc, lst yr els , an gående s nmmanln.gda, belopi;::c t . 
~v ~myndigd i förmynd a rrä kning r edovisn d inkomst för visst å r1 

d) envar arbetsgivare i stad eller p å landet, beträffande h o s h onom 
under nästföreg 3.ende .år tillfälligt eller fast ans täll'l persons av lönin:_: s ... 
förm:3.ner under sagda tid, med iakttagande i tillämpliga delar av vad o van 
unde ·.r punkt a) är sagt• 

Dö. besvär över taxeringen anförts, vare bolag, banker, bankfi lial, och 
agentur· ävensom övriga inrättningar liksom o ck enskilda personer för
pliktade .att på anhåll an till prövningsnämnd eller av den utsedda perso.:. 
ner ~tt · avlämna upplysningar och bevis för ut r edande av besvära ndens inw 
koms ter. 

Ifrågavarande upplysninga r böra på åtgärd av b e skattningsmyndighet h o s 
vede ·rbör'.lndö avhämtas. 

§ 6i • 

.$amman.fall er de i § 62 i denna lag omförmälda uprg iftspliktigas räken" 
skapsfu> icke med kalenderå r e t, vare dessa sky ldiga at t deklarera samt före
bringa i sagda§ omnämnd utredning för det räkon sknpsår 1 ' som avslutas 
närirnast före ut gång en rJ. v d e t kalenderår taxeringe n :ivscr. 

Blanketter för dekl2 r c. tion skola genom kommune n s förs org och p å d e s s 
bekostnad avgiftsfritt tillhandahållo.s de deklnrn.ti onspliktig a p å platse r 
inom kOl1lllUnens områ de, vilka av taxeringsnämnd en bestämma s. 

§ 68 • 

.. Enva r, som önsk::i. r upplysning beträff ande sin dekl nrationsplikt eller 
sat t et för dekln r a tionen,, ha.ve rätt att för erh&l lande a v handledrting 
vända sig till pe rson, som av taxeringsnämnden därtill f ör ordnnts. Denro. 
P~rson vare skyldig nt t på begäran jämväl biträda deklarationspliktig 
vid dekla ratione ns s kriftlig n avfa tta nde. Ersättni ng härför m!i v a rken 
betinga s eller mott a gn s. 

§ 69 • 

. I § 58 omnämnd deklo. rntion ingives antingen till taxeringsnä mnden el le r 
ti 11 av denna därti 11 ut s edda personer inom tid, som n v nämnden be stämme s 
ouh som skall kommunens me dlermno. r till kännedom kung öras, s å som angåeme 
kommm;,in. la t illkänn ·1g i vc.nden är föreskrivet. Sngdn kungörelse bör jämväl 
innehalla uppgift om p å f ö ljderna a v underl at en ell or f a lskt avgiven dek" 
~ra~ion, v em elle r v ilk~ taxeringsnämnden förordno. t att lämna. i § 68 om

formalda handledning , vo. r och på vilka tide r d ekl n r a tionsblanketter kunna ~ 
av deklara tionspliktige e rh å lla s samt till vem d ek l o. r ationen bör inlämnas. 
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Deklaration och annan uppgift, som skall avgivas på grund av anmäning, 
inlamnas direkt till taxeringsnämnden inom tid, som i anmaningen bestäm
mes. 

· Tiden för avgivande av deklaration och annan uppgift må på den upp-
giftspliktiges anhållan av taxeringsnämnden efter prövning förlängas. 

över inlämnad deklaration vare deklarationspliktig berättigad att er
hålla bevis. 

§ 70. 

Ahmaning, som i avseeffrle å full~örl'.mde av deklaration eller annat 
åliggande enli~t dennR lAg AV taxeringsnämnden meddelas uppgiftspliktig, 
skall vara sKriftligen avfnttad och ev nämndens ordförande undertecknad. 
Däri bör för övrigt angivas icke allenast den tid, som den uppgiftsplik
tige för åliggandets fullgörande förelägges, utan även det äventyr han 
är underkastad, såframt anmaningen ej hörsammas. 

~ 71. 

Deklaration och annan uppgift, som avgives skriftligen, må jämväl kun
nr på den uppgiftspliktiges eget äventyr i betalat brev med posten in
sänd~s inom föreskriven tid till taxeringsnämnden. , 

~ 72. 

Vid inlämnande ollor insändando av deklaration eller annan uppgift vo.re 
ej nödigt att bilägga fullmakt eller annan handling till styrkande av att 
uppgiften avgives av behörig person. Dock bör utredning i nämnda avseende 
på anmaning förebringas~ såframt taxeringsnämnden på grund av särfrkilda 
omständigheter prövar sadan vara erfo:derlig. 

~ 73. 

Utan hinder oärr.v, ?.tt uppgift ut eblivit, och med rätt 8/ tt pröva, i 
vad mån avgiven upp~ift är RV den beksaffenhet, a tt den bör lägga s till 
grund för tnxeringen1 äger taxeringsnämnden bestämma den skattbara. in-
komsten. ·, 

Då vid försäljnings- eller annat avtal köpE:.skillingen eller annat ve
derlag eller tiden för dess erläggande avsevärt avviker ifrån vnd på or
ten är sed, och det framgår, att ett dylikt a vtql uppgjorts i avsikt att 
väsentligen nedbringa den utgående skatten, have taxeringsnämnden rätt, 
att, med beaktande av alla på saken inverkande omständigheter, enligt 
prövning bestämma det pris och den betalningstid, som böra lägga s'till 
grund för f~stställ~nde av den besk~ttning under~astade inkomsten. 

Lägges avgiven uppgift icke till grund för taxeringen, bör anledningen 
därtill angivas i 'taxeringsnämndens protokoll och på begäran meddelas 
den skattskyldige. 

§ 74. 

Har i följd av uraktlåten eller oriktigt avgiven deklaration eller an
n~n uppgift nffigot belopp av den skattskyldiges inkomst blivit otaxerat, 
r;;a sådant inkomstbelopp ännu kunna under något av de nästpåföljande tre 
aren av taxeringsnämnden, därest förhållandet kommer till dess kännedom, 
underkastas taxering. 

Hava enligt ~ 84 punkt 4 avsatta medel :i.ekot agits i anspråk för klas
sificering av fartyg, må desamma till den del desammas sammanlagda belopp 

I 

I I 

I 
I 

I I 
I i 
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··ve·rstiger klassificeringskostnaderna kunna underkast as taxering under 
~ågot av de efter klassificeringens slutförande nästföljande tre åren. 

§ 75. 

Har skattskyldig avlidit, drabbe eftertaxeringen dödsboet, som svarar 
blott med boets tillgånga. r. Är boet skiftat, må delägare icke åsättas 
större del ~v sådan taxering, än som på _hnns andel i boet sig bolijJer. 

§ 76. 

Deklaration och annan uppgift, som avgivits till ledning för taxerin~ 
gen, må icke delgivas andra än de medlemmar i taxeringsnär.mden, vilka del ... 
tagit i ärendets behandling, samt myndighet, som för prövning av besvär 
över taxeringen eller för ann::i.t ändamål av dem har behov. Ej heller må 
densamma inom taxerings- eller prövningsnämnd föredragas i vidare mån, än 
som för deras prövning är oundgängligen nödigt, eller i nämndens· proto...
koll intagas utförljg r. re, än på grund av föreskriften i § 73 mom. 3 på..
kallA.s. , Nämnden ägt;r 1 där sådant av vedorbörn.nde uppgiftspliktige påyr
k~s eller skäl därtill &ljest f öroliggo., anförtro granskningen av uppgif
term~ åt tre o.v nämndens medlemmar, vilka d et tillkomther a.tt sedorm(::;ra 
meddela nämnden, huruvidn sngda uppgifter äro riktiga.. 

För övrigt åligger d ot envar, som på grund o.v tjänst e llor offentligt 
uppdrag tager bef~ttning rood d~klnrntion och taxering eller därvid till
komna handlingar, att i obrottslig tystno.d h.ållo. ,, vo.d honom nngåendo de 
taxerades inkomstor och förmögonhotsförhållnnden därigonom blivit kunnigt. 

Dock må taxo:ctngslängdon oj såsom hemlig betro.ktns. 

§ 77. 

Sedan taxering blivit slutförd och prövningsnämnden fullgjort sitt upp
drng, skol.<:>, 11vgivn11 doklo.rationer jämte till dem hörande handlingc.r av 
stndsstyrelsen unqer l ås förvnrns i minst fem års tid, varefter de, så
vitt desamma icke äro behövl:ign i anledning av anförda besvär, anhängig
gjort åtal oller för nnn:::i.t särskilt ändn.mål,, enligt nämnda myndighe ts 
prövn.ing må förstöras• 

§ 78. 

Avgives icke inom utsatt tid deklnration ell..r annan till t axeringen 
sig hänförande uppgift eller tillhandahållas icke taxeringsnämnden äskaw 
de bmndlingar eller upplysningar, allt på sätt i §§ 58, 60, 61, 62, 63, 
64 och 72 säges, eller äro de meddelade uppgif~erno. bristfälliga, kan ta
xeringsnämnden, därest skattskyldig icke kan förobringn omständigheter, 
som ursäkta hans försumlighet, utöver inkomstskatten påföra denne en för
höjning därav av högst tjugo procent. Nämnden må, där sådant prövns nö
digt, anmana den försumlige att inom föroln.gd ny tid fullgöra sin upp·
giftsplikt. 

Hörsarnrr;~ s icke hell er denna nnmnning, knn don skntt skyldige ytterliga
r~ påföras en förhöjning nv ända till trettio procent av inkomstskatten, 
s~framt han icke förmår anföra lng n skäl för sin uraktlåtenhet. 

§ 79. 

Den, som för o.tt bored-'1 sig eller annan nytto. gonom o.vgivando av f ri. lsk 
dekl~rntion eller rmnnn till ledning för taxeringen ~vsedd uppgift undan• 
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drager eller söker undo.ndrtt.go. kommunen skatt, strc.ffes, såsom i straff .. 
lagen säges. 

§ so. 
Tredskas den, som enligt § 65 äger tillhandnhålln. taxeringsmyndigheter

na äskade upplysning ·r, att fullgöra sin skyldighet härutinnan, vare 
förfallen till högst tio dQgsböter, och förelägge rätten honom, där så
dant yrkas, visst ävöntyr att inom av rätten utsatt tid iaktta ga, vad ho
nom ~ti ifrågavar~nde ~vseende åligger. 

§ 81. 

Bryter någon. emot den honom på grund nv t jänstebofo.ttning enligt'§ 7 6 
åliggande tystnadsplikt, ståndu ansvar såsom för tjänsteförbrytelse. 
Yppar annan person olovligen, vad jämlikt sagda p2rngraf ' skall hemlig
hållas, straffos med böter eller fängelse i hö~st e~t år. 

Ej må förseelse, som här nämnes, n~ allmän aklngare åtalas, om icke 
målsägande angivit d0nsnmrna till åtal. 

Kap. VIII. 

Skattbar inkomst och förfarande vid taxering. 

§ 82. 

Såsom inkomst 1 på grund xrnrav skatt skall erläggas, anses med sådo.n be
gränsning, som nedan säges; skattskyldigs snmtligo. årsintäkter i pennin
gar eller penningars värde. 

Såsom inkomst räknas även& 
1) vad skattskyldig för sin och sin familjs räkning tillgodogjort sig 

o.v avkastningen från näring eller av varor, som h nn tillverkn.t eller till
saluhållit 1 · 

2) dividend eller utdelning, som den skattskyldige up]i:l urit .från aktie-
bolag1 · 

3) den vinst, som nffärsförotag kf'.n UPP3 kattc.s hQVa av sin inom kommu
nen bedrivna rörels0,. även om densatnlTk'l utövas genom ngentur, avdelnings-
konto~, filinl eller e.mn t dylikt orgc.nJ . 

4) ;i'instor av tillfällig natur, därunder inbegripen vinst å icke yrkes
mässig avyttring nv sådnn fn.at eller lös egendom, som säljnren genom köp 
eller byte förvärvnt, ~om den fasta egendomen vn.rit i säljarens ägo un
der mindre än tio år och lösegendomen under mindre än fem år, dock efter 
avdrag av möjligen liden förlust å undra likartade övorlåtelserJ 

5) förmån, som skattskyldig åtnjutit genom egen eller fri bostad för 
sig och sin familj; så ock det nrbote, den skattskyldiges hommavnrande 
barn eller andra fn.miljemodlemmnr, hustrun undnntagen, utfört till förmån 
för den sknttskyldiges hushåll, därest do icke särskilt beskattas, dock 
ifråga om envar familjemedlem med beaktande av de avdrag, vilka i §§ 86 
och 87 Omförmälas. 

§ 83. 

Såsom inkomst anses ickes 
l) vnd som förvärvats genom gi~orätt, i morgongåvn eller fördel av o

skiftat bo, i hemföljd eller genom gåva, arv, testamente eller fideiko
m;ss till make eller arvinge i rätt upp- eller nedstigand~ led; dock räknas 
sasom inkomst sådant understöd i penningar eller varor, som på grund av 
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åtagande eller annan förpliktelse å be-stämda tider erläggesi 
2) skadeersättning, däri inbegripet, vad som erhållits pa grund av 

sjuk• eller olyoksfallsförSäkringJ 
· 3) på grund av liv .. eller kapitalförsäkring utfallet kapitalj sa:n t 

· 4) stipendium eller reseunderstöd, som utgivits for vetenskapliga eller 
konstnärliga studier eller vetenskapliga undersökningar, ej heller riks .. 
dagsmanna- eller landstingsmannaarvoden, ersättning för lcdamotske.p i 
landskapsnämnden, stadsfullmäktige, stadsstyrelson och Dndra kommuna la 
fört:i.•oende.up]:drag, statens och landskapets kommit teer eller vad som av . 
stat en, landskapet ell6 r annat offentligt samfund anvisats till best ri
dande av med tillfälligt uppdrag förennde särskilda kostnader. 

§ 84. 

Vid uppskattning av inkomst må avdrag ske för allo. kostnader för in
komstens förvärvande och bibehållandd, dock icke för sko.ttskyldigs eller 
hans familjs levnadskostnader, ej heller för ränt e. å hans i egen fä.stig
het eller näring nedL~ gd~ ogna kapital eller för vnd den skattskyldige ' 
nedlngt i nybyggnad eller för utvidgande av sin rör e lse i maskiner m.m. 
dylikt. 

Såsom omkostnader för inkomstens förvärvande anses ävenf 
1) nvlöning, kost och andra förmåner, som skattskyldig utgivit åt i 

hnns näring använda hemmavarande barn över 15 år, dock ej till högre j 

belo~p än 500 mark fö~ varje bnrnJ , 
2) värdeminskning a byggnndor, m.a.skiner, inventarier och andra med dem 

jämförliga föremål, som använts i skattskyldiga näring' 
3) kostnad för utövning av intellektuella yrken, votenskap och konst, 

dock ej till högre belopp _än l.ooo mn.rk; samt 
· 4) för klassificering av fartyg reserverade medel, likväl icke till 
högre belopp, än vad skäligen kan antngns vara'orforderligt vid årligen 
skeende avsättning av medel för nämnda ändanål . 

§ 85. 

Värdeminskning å byggnader, maskiner, inventf\.rier och andra med dem 
jämförliga föremål, som använts i den sknttskyldiges näring, skall i det 
avseende § 84 mom. 2 innehåller eftor rörelsens och ~öremålens beskaffen
het bestämmas till högst följande procenttnl QV föremålens värde, vilka 
fastställas efter gängse pris, förutom ifråga om fn~tyg, beträffande 
vilka desamma fastställes enligt anskaffningsvärdot. 

l) å administrations- och bostadsbyggnRders 
av trä 3 ~ 
av sten 1 % 

2) å fabriksbyggnader och kraftstationers 
av trä 5 % 
av sten 3 % 

3) å ekonomiebyggnaders 
RV trä 6 % 
av sten 3 % 

4) å mn~kiner och ångpannor, kraftöverfö• 
ringsanläggningnr, elektriska ledningar, 
vatten~ och gasledningar 8 % 

5) å rörligt nnterial1 arbetsra'Ekap 
och verktyg · 10 % · 

6} å fabriks• och kontorsinventarier 10 % 



7) å fartyg: 
av trä 
av järn 

12 % 
10 % 

8) å automobiler i yrkesmässig 
trafik 20 %• 
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Finnes icke tillräcklig utredning om anskaffningsvärdet, ·fastställes 
detta genom uppskattning. · . .. 

Har skattskyldig framställt utredning där~m, att han P~ grund av sa~
skilda orsaker borde vara berätti~ad till storre avdrag, an vad ovan sa
ges, må honom eftPr prövnin~ bevili~s sA~ant. 

; 

~ 86. 

Skattskyldig år berättigad att från ain inkomst avdraga 
1) legoavgifter för inom stadens område belägen jord; 
2) ränta å gäldj 
3) förlust å ska ttskyldigs näringsverksamhet, som icke är att hänföra 

till kapitalförlust; 
4) obligatorisk försäkringsavgift samt avgi~er, som erlagts till nr-

betslöshetsknssor; -
5) r.v~iftcr till pensions-, änke- och pupill- samt annan dylik kassa, 

i vilken det på grund av tjänst eller befRttning åligger honom att vara 
·delägare; 

6) såsom underhållskostnad för fastighet i ett för allt högst 10 % 
av den beräknade avkastningen från fa~tigheten. 

Från skn--ttskyld1g persons inkomst skall, i enlighet med vnd stads full
mäktige beslutat för den taxering, som för varje år sknll förrättas, nv
dragas minst tolvtusen och högst adertontuscn mark för varje barn eller 
adoptivbarn, som han på grund av sin försörjnin6splikt under ska tteåret 
försörjt och som före skatteårets ingång icke fyllt sexton år. Då hustru 
skilt beskattats, må avdraget görns endast från den makes inkomst, vilken 
ensam eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn, som självt har in
komst, må avdrag göras blott till den del' sagda inkomst understigit dQt 
av stadsfullmäktige fRstst~ll-da beloppet. 

överstige~ skAttskylnig nersons och hnns mAk~s sammanlagda inkomst 
efter i ~§ 84, 85 och 86 nämnrn. !"'.varn[.; j 8,mt c i för egående moment stadgat 
barnavdrag icke ni t·tiotusen m::i.rk, må därifrån gör ns ytterligare följ ande 
grundavdrag: 

Då inkomsten icke överstiger trettiosoxtusen mark, minst sextontusen 
och högst tjugofyratusen mark, 1· enlighet med vad stadsfullmäktigo för 
varje år besluta . samt, då inkomsten 
överstiger 36.000, men icke 39.000 mark 1 95 % av det fastställda avdraget 

" 39~ooo, " " 42~000 n 90 % " " fl " 

a 42;000, lf " 45~000 11 85 % " 11 tt 11 

" 45~0001 u " 49:000 Il 80 % Il " « Il 

" 49;000, " " s1:000 " 75 % " " " " 
Il 51~000, Il " 54~000 Il 70 % " " " ff 
11 54.000 1 

11 11 57~000 11 65 ~ " " 11 11 

" 57.ooo, " " 60~000 " 60 % " " " 11 

" 60~000, " " 63 ;ooo " 55 % " " 11 

" 63~ooo, " " ee;ooo " 50 % " " " 
" 66~0001 11 

" 69~000 " 45 ~ " 
" 69.000, " " 72.000 " 40 % Il " " 

Il 

" 

" 
" 
" " 
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överstiger 72.000, men icke 75.000 mark, 35 % av det fastställda avdraget 
n Il Il 30 iJ-/ " ,, Il rr Il 75.000 1 78 . 000 /o 

" 78.000, " Il 81.000 " 25 % Il ,, rr Il 

Il 81.000, " Il 84.000 1f 20 %. " " " Il 

" 84~000, " Il 86 •000 Il 15 % " 
,, 

" Il 

It 86;000, " lf 88~000 " 10 % t1 rj Il " 
" ss.ooo, " " 90.000. " 5 % Il . " Il Il 

Då äkta makar skola skilt beskattas, skall grundavdraget f~stställas 
på grund av deras sammanlagda inkomst och avdraget göras från den makes 
inkomst, som haft den större inkomsten. 

Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom underhåll av 
nära anförvanter eller till följd av egen eller närstående persons sjuk
dom, olycksfall eller annan sådan orsak'väsentligen nedgått, kan från in
komsten avdragas högst femtiotusen mark. Från avliden persons inkomst kan 
efter pröv~ing avdrag göras eller hans dödsbo beviljas fullständig be
frielse från skatt, därest han efterlämnat änka, oförsörjda barn eller 
andra arbingar, vilka varit beroende uv honom för sin försörjning. Har 
skattskyldig avlidit efter det beskattningen verkställts, kunna fullmäk
tige, om dön avlidne efterlämnat änka, oförsörjda barn elJer andra ar~ 
vingar, vilka för sin utkomst varit beroende av hans förvärv och omstän
digheterna äro särdeles ömmande, på ansökning efter prövning medgiva del
vis eller fullständig befrielse från skattens erläggande. 

" 

H~r skattkkyldig inkomst från flere än en inkomstkälla, skall från 
inkomsten av varje skild fastighet, rörelse, näring eller yrke avdragas 
i denna lag till avdrag tillåtna kostnader, arbetslöner, jordlego&vgifter, 
värdeminskning, räntor, och skatter samt de sammanlagda avdragen påföras 
totalbeloppet av hans inkomster. Då avdrag är beroende av inkomstens 
storlek, skall, om den skattskyldige har inkomst i flere kommuner, såsom 
inkomst anses de i· de· skilda kommunerna erhållna slutliga inkomsternas 
sammanlagda belopp. 

Förlust, som uppkommit genom icke yrkesmässig avyttring av egendom, 
får avdragBs från vinst, som erhållits genom likartad försäljning. 

~ 89. 

Har uppskattningen av erhållna inkomster från fastighet, näring, rö
relse eller yrke utfallit så, att endast ringa eller ingen be~ållning upp
stått, men dylik uppskattning med avseende å beskaffenheten och omfatt
ningen av den skattskyldiges rörelse icke anses kunna godkännas såsom 
grund för utgörande av kommunalskatt, tillhör det taxeringsnämnden att 
efter sorgfälligt övervägande av alla omständigheter, som böra tjäna till 
ledning vid sakens b edömo.nde 1 prövningsvis bestämma det ~belopp, för vil
ket skattören skäligen skola sådan skattskyldig påföras~ 

~ 90. 

Uppkommer bråk av skattöre, bör det belopp av inkomst, som skulle 
gälla för mindre än ett skattöre, från inkomsten uteslutas. 

/l 
,. 

I 



/ 

-24 ... 

§ 91. 

Skn. t tör en p!iföra.s und or föl ja.ndo tre ti t larJ 
1) inkomst av hus(, tomt cc h jord; 
2) inkomst o.v näring och yrke; samt 
3) löneförmåner, pension eller annan icke redan nämnd inkomst. 

§ 92. 

Sednn to.xeringen blivit verkställd, sko.11 den däröver upprättade 
längden under 1tt~ d~gnrs tid finnas tillgänglig i st ndsh~set eller å an• 
nat lämpligt ställe, för n tt vederbörande skattskyldiga. ma kunno. av den .. 
samma tng~ kännedom; och 13.te taxeringsnämndens ordf öråndc härom till
känn-:-.gi v'"'., på sätt om kommunala meddelanden är ste.dgat. 

vnr, som å~ tnxeringcn icke nöjes, äger skriftlig nnmärlming därom 
inom en vecko. efter utgången av förenämnda 2tta dns s r ingiv~ till m~gis
traten, som överlämnar nrerrlet till prövningsnämnc~en, vilken det tillhör 
att skyndsamt taen de o.nmärkta omständigheterna och övriga för dens~mrra 
kände. f örhåll·".nden uti, övorvägn.nde samt avgöro., huru m3.nga skatt ören sko
la besvärnnden påföras. SJts:ttskyldig, som utnn lngo. hinder underlåter 
n. tt inom stndgnd tid e;öra o.nmärkning mot taxeringslängden, hn ve därmed 
sin talan försuttit, för så vitt silc13.n omständighet icke föreligger, som 
1 sistn momentet av d€nnn. pn.ragr~1f omf'örmäles. 

Prövningsntimncens beslut skall å stadshuset eller nnnfit lämpligt ställe 
håll~s för vederbörnnde tillgängligt under åtto. do.go.r efter den, då härM 
om kun.gjorts, på sätt om kommunal~ tillkfinnngivnndon är stadgat, denna 
dag orä.kn'.ld . Den~ som icke nöjos åt prövnin0sndnmdons beslut, må däröver 
skriftligen o.nföra besvär, vilkn jlimte det överklc..t:;ndo beslutet skola 
till läns~tyrelsen inlämn'ls inom trettio dn. ~nr, r1ikn8. t från den, då pröv .. 
ningsnänmdens beslut fr.ri..mlo.gts, sagdf.l dng oräkno.dj och äger besväranden 
tillika biläge;a besvärs skriften utredning om dagen, då prövningsnärnrrl ens 
beslut framlagts. 

Över länsstyrelsens beslut kunna besvär anföras i högsta förvaltningsM 
domstolen, och skol~ därvid iakttngns stadgnndena i ; ~8 av denna lag. 

Den, som över taxerine; anfört besvär, vn.re ock pliktig att v:ld skatte ... -
uppbörd erlägga det skattebelopp honom påförts, men är han, såframt be
svären godkännas, bertittignd att återfå, vnd han för mycket erlagt jämte 
r~nta från uppbördsdt'.c;on ti 11 skat tobe loppets ~terbotalning sdag enligt 
Finlnnc1s Banks under denna tid gällnnde läg sta ctisk on t rRnta tivensom er
sättning flör de kostnader, vilka han h aft för sin :inc1ringsansöknn, riir 
särskilt skäl ej förefinnes för kommunens befriande från dylik ers~tt
ningsskyldighet. 

Kap. rx. 
~ndorställning ~h besvär. 

§ 93. 

Stndsfullmäktiges beslut skola, för att vinn~ glillnnde krRft, under
siällns lnndskapsnämndens prövning och f astställels o, då besluten angå$ 

1) försäljnine , pfintskrivning eller utbyte av sådan staden tillhör.lg 
fastighet, som genom 0fur11 sller testamente donsnmma tillfallit cc h f är 
viss~ ändamål, som avser stadens gomensamrrn nytto., blivit anslagen även• 
som overenskomrnelse eller f örliknil1{3, verkande till ändring eller in• 
skränkning uti den rtitt, kommunen till sådan fasti ehet ä gerJ 

2) upptagande av lin, ställt på läng re iitorbetnlningstic1 än fem årJ 
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3) föri:tle.g till nya eller förhöjda avgifter å den allmänna rörels~ 
såsom väg- bro- hamn• och färjpenningnr m~d fle~e s 1danaJ 

4) a llnilinnf'. f~ reskrifte r till befrämjande av sedlighet, hälsovård s a mt 
ordning och säkerhet i s tadenJ . . . 

. · 5) ändring av stadsplan, byggna ds- c~ brandordningen, avensom f n st-
atällolse eller ärd ring i regle::renten for stadsstyrelsen, vårdnämnden och 
bra.ndnänmdenj samt .. .. . 

6) påläggande:: av olle r förändring· ut i avgifter for sars kilt behov, av• 
sedda att utgå tmder flere än fem år. .. .. 

Beslut som bör landskapsnämndens prövning understalla s, insandes ge• 
nom sto.ds~tyrelsen jämte dess i ärendet avgivna yttrande. Sådant beslut 
skall av lan;l.skapsnämndon fastställas oförändrat eller ogillas. Vägras 
fa.stställelsu, upreive l a.ndskapsnämnden skälen därtill, och är det st ads• 
fullmäktige obetaget ntt över vägrad fastställelse anförn besvär i högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Medlem nv kommun, som ej noJer sig med fullmäktiges beslut uti sta• 
dens gerrensamrm angelägenheter, äger rätt att, där h a n tilltror si g kunna 
visa att beslut et kränkEJr hans enskilda. rätt eller att det icke tillkommit 
i lo..g;a ordning eller c.tt det står i strid mod allmän l c.. g eller författ
ning el 1fl r att s tadsful lmäktige annorledes överskridit sin b e fog enhet 1 c1~ 
i söka ändring genom besvär, vilka jämte det överklo.go.de beslutet, oora 
till länsstyrelsen ine;i v:i.s inom trettio dagnr eft e r det kl'.lganden erhöll 
d&l · av beslutet. CT~g&n, då sådnnt skodde, likväl oräknQdj och åligger det 
kl'1.ganden därjämte så.väl :i tt vid besvären fogr. bovis om dngen, då beslu
tet delgavs, söm ock att, inom fjorton dagar, oftEJr det tiden för be
svitrens inlä~nde utg5.tt, till stndsstyrelsen ingiva diariebevis där
över, o.tt hnn anfört besvär. 

Försummar klngonden n&{'.;ot n.v vnd s ålurr'. a är föreskrivet, må beslut e t 
~unne. gå i verkställighet. 

Klaganden anses hnvn erhållit del av beslutet den dag detsamma bli • 
vit enligt § 25 tilleäne;li s t för påseende eller, där bexlutet bort sär
skilt delgivas klngand6n, elen dD.g sådant dfilgiv 1_1.nde i öv erensstäIDl'll) lse 
med sagda lagrum skett. 

Anföres besvär däröver, att beslut et icke t i llkommit i laga ordning 
eller att det st!ir i strid med allmän lr.tg eller förordning eller annor .. 
1 0des överskrider fullmäkti ges ltefogenhet, må länsstyrelsen, om denna 
finner skäl föreliggn , förbjuda beslutets verkställie;hEit. · 

Grundas besvären därpå, att klagandens enskilda. r ät t blivit genom be• 
slutet kränkt, och godkännas "besvären, gälJB r rätt e lsen tl 11 förm ån för 
den som klagat, rren st ondc beslutet för övrig t fnst, om det icke .f'i.nnes 
str~da mot allmän ln g eller föror cnin0 , då läns sty relsen ä ger förordna 
angaende upphävande av beslutet jämväl i dess h e lhet. 

Angående r ä tt att r..nf öra besvär övor stadsstyrolses beslllt, s å ock 
därom, i vilken er dning s5.dant må ske och vncl dä rvid bör iakttagas, vare 
i tillämpliga de lnr g ä llande vad i § g4 är stadgat om s ökonde av äm. ring 
i fullmäktiges b e slut, o ch bör tiden för besvärs anförande räkna s, där 
stadsstyrelsens beslut tillhandahå llits allmänheten för p3aeende p å sätt 
om fullmäktiges beslut ö.r stacgo. t, från den 1).n.g , då detsamma. sålunda v a .. 
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-26-

rit tillgängligt, denna ~ag dock orä~ad,tsamt, bda
1 
.. : ?t~shlute t endast rör 

någon person enskilt 
1 

fran den dag, d a de sa~ .. ivi onom genom pr_oto~ 
kollsutdrag delgivet, delgivningsdagen likasa oraknad. .. . 

över stadsstyrelses beslut, som till
0
sin b~_sk~ffenhet .. ar av enbart 

·förberedande eller verkställande art, ma be svar icke an!oras. . . 
Hava besvär anförts över staf1sstvrelsens bes~ut,.,utg~re de_t~a icke hin

der för beslutets yerk,sti:illande, mer'l mindre B.nsokt andring därige?.om ble
ve onvttig eller ~shBm:Jing~ finner beslutet lagstridigt och forden-. 
skull~förbjuder dess verkställighet. 

~ 97. 

Angående besvär över borgmästarval är särsldlt stadgat. 

r länsstyrelsens utslag får ändring sökas i högsta förv~ltningsdomsto- 0 
lon senast före klockan tolv p trettionde dagen efter delfaendet, dagen da 
sådant skedde likväl oräknad; och lände därvid till efterrättelse, vad 
om sådant ändringssökande i allmänhet är stadgat, dock sålunda, att besvä
ren även må under besvärstidon till länsstyrelsen inlämnas för att däri
från vidare befordras • 

Kap. x. 
Sättet för anslag av kommunala kungörelser samt ansökningstiden för 

bosätt2nde av kommunala befattningar. 

~ 99. 

Om fastställelse av ordnings- eller annan kommunalstadga skall genom 
stads styrelsensförsorg kungöras i den ordning, som angående kommunala 
tillkännagivanden i l nndskapet är gällande, riBd iakttagande i övrigt av 
vad härom för viss13. fP.11 i=lJ'.' särskilt stang;Rt. I kungörelsen bör ock näm
nEJ.s, ntt stP.rgP.n Fi viss ~m11:iven'plqts är för A.llmänheten tillgänglig och 
tillsaluhålles för skäligt pris, 

Är tiden för stadg::i.ns ikraftträdnnde icke bestämd, l ände den till ef
terrättelse från don dag, då kungörelse i ovan omförmäld ordning utfär
dats och stadgan hållits tillganglig. 

~ 100. 

AnsGkningstiden för besättande av kommunnla tjänste~ Och b~fattningar 
utgör trettio dngar, den dag dock oräknnd, då kungörelse om den Je diga 
'be f»ttnini;sen första gängen publicerades. S åd::m kungörelse bör ingå minst 
två gånger i säd.an i 18.ndskapct utkommnnde tidning, vari av landsknpsmyn
d~ghoterna utfärdade allmänna föreskrifter och beslut puoliceras, andra 
gangcn senast fjorton dagar före ansökn;ngstidcns utgång. 

Kap. XI, 

Särskilda stadganden. 
' 

~ 101 • 

.. Stadsfullmäktiges och stadsstyrelses ävensom av fullmäktige utsedda 
na.mnaers ordftlr' ande åligger att tillse, att protokoll jämte bilagor och 
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register över desamna samt övriga handlingar oms~rgsfullt förv~ra~ och 
0 

via behov tillhandahållas kommunens m~dlemmär, sa ock ätt vid avgang fran 
befattningen överlämna dem åt eftertradar:.n• .. 

Medlem av komrnlUlen vare där ej i lag ar annorlunda stadgat, beratti
gad att på begäran utfå be~tyrkt avskrift a~ sagd~ handlingar eller ut
drag ur de vid nämnda myndigheters samnmnträden ~orda proto~oll. !. be
evärsmål skall expedition utgivas skyndsamt oclbl. atminstone inom forra 
hälften av den för varje fall stadgade fatal~etiden. 

Å fullmäktige ankommer att be stämma 1 huruvida lösen .. för h~ndling ~kall 
erläggas och till vilket belopp. Lösen må dock ej uppbaras for handlingar, 
vilka utfärdas för kommunens gemensamma behov eller till vederbörande 
tjänstemän eller allmE\.nna ombud, ej holler då fullmäktiges eller stads
styrelsos beslut skall genom utdrag ur protokollet delgivas den, vilken 
beslutet rör• 

~ 102. 

Vi"11ton för utevaro, vartill någon på grund av lag fälles av s tadsfull
mäktige, stnasstyrelse öller nå~on · qv f'ullmäktige utsedd nämnd, tillfalla 
stadens allmänna lrn.ssR och utt~gAs, när ~6~yilli~ betalning icke följer, 
på sätt om Kommunala utskylder är stad~nt. 

~ 103. 

Har innehavare av kommunalbefnttning eller tjänst i denna sin egenskap 
förskingrat medel eller ådagalagt svikligt förfarande ollar annan oredlig~ 
het,, äga stadafullmäktige rätt att avhålla honom från utövnnde av uppdra
get, och skE~ll snken ofördröjligen överlämnas till domstols behandling 
snmt detta hos landskapsnämnden och länsstyrelsen anmälas. 

;/ 

~ 104. 

Ombud för stadskomrnun vid sammanträde av ombud för flere konnnuner ut
ses av stadsfullmäktige, och skall ifråga om valet iakttagRs, vad i kom
mlUlallngen för landskomrnunernn därom ä: stadgat. 

§ 105. 

Därest stadsfullmäktiges beslut skall underställas landskapsnämnden 
för fastställelso, må ilnderställningen ske först sedan tiden för besvärs 
anförande tilländagått • 

. ~ 106. 

Genom denna landskn.pslag upphäves landskapslagen den 15 december 1931 
om komrnunnlförvaltning i Mariehamn, §§ 25 1 36,, 42,, 47 1 49,, 50, 74, 84

1 
85 

och 94 sådana de lyda i l"'n~skA.pslBgen den 31 dec-ember 1940, § 92 sådant 
lagrummet lycer i 1Rn0skPpslqgcn den ? novemo0r 1944,, § 11 sådant lag
rummet lyder i 18.ndskapslngen den 4 januari 1946, § 86 sådant lagrummet 
~yder i landskapslagen den 5 april 1946 och § 87 sådant lagrummet lyder 
l landskapslag6n den 6 februari 1947. · 

.D~nna landskapslag trädor omedelbart i kraft. Till dess stadsstyrelsen 
b~1v1t tillsatt skall i stadens kommlUlnlförvaltning gällande lnndskapslag 
landa till e fterrät tel se. 

På 
Mariehamn den 24 januari lB48. 

. __& _ ~~ 
m-lliiiiiilliiliiiiiiiiimi;=:::==-~~-~~~~~~~~~~-=--~ 
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av fullmäktige tillsatta nämnderna ställda under stadsst yrelsens in-

d 0 1 cl att styrelsen kan vara .genom n ågon av sina medlennnar .seen e so. .. un a, 

företrädd 1 varje nämnd. 

Den stadens magistrat för närvarande å liggande skyldigheten att 

övervaka lagligheten av stadsfullmäktiges verksamhet konnner nu att 

upphöra. Då det emellertid ej är skäl att helt och hållet avskaffa 

denna oberoende av besvär verkande kontroll, har stadsstyrelsen, vars 

ordförande och ledamöter skola i sin verksamhet vara underkastade 

tjänstemannaanRvar, skyldighet att vägra verkställighet av .fttllmäk-

tiges beslut, som den finner lagstridigt. Därest fullmäktige och 

styrelsen icke kunna konnna till enighe.t i saken, skall laglighetsfrå -

gan överlämnas till länsstyrelsens avgörande. 

Stadsstyrelsens ställning s å som den ledande myndigheten inom kom-

munalförvaltningen samt en möjligast intim cch elastisk samverkan 

mellan s tadsfullmäktige och stadsstyrelsen förutsätta att de menings-

riktningar, som göra sig gällande i fullmäktige äro i stadsstyrelsen 

f~reträdda p å ett möjligast ' kempetent sätt. Fördenskull är det i la-

gen förbehållet en och samma person möjlighet att vara ledamot 1 s å -

väl stadsfullmäktige som stadsstyrelsen. Då stadsstyrelsen likväl 

1 frågor rörande l agligheten ay fullmäktiges beslut kan komma att 



företräda en annan st åndpunkt än fullmäktige, ur f ·· ·· 
tt orenamnda pr1 

sålunda begfänsad, att stadsdirektören icke kan vara stadsfullrn· 

Däremot kan medlem av magistraten samt densamma • unaerlydande t j· 

män c:c h bet jänte vara valbara till fullmäktige, enär magistraten 

varande skyldighet att kontrollera lagligheten av fullmäktiges 

slut upphör genom den nya lagen. 

I lagförs~agets slutstadgande är bestämt, att densamma skall 

träda omedelbart i kraft. Då för inrättandet av stadsstyrelsen 

väl kommer att uppstå en viss övergångstid, har billika föresla g 

att under denna .tid den hittillsgällande kommunallagen skall 1 .. 

till efterrättelse. 

På grund ~v vad ovan anförts, får kommitten vördsammast före s 

att fullmäktige ville godkänna närslutn 

slag till landskapslag om kommunalförvaltni 

Mariehamh och överstyra densamma till Ålands 

landskapsnämnd för ~tt på framställning av d 

samma föreläggas 1\ lands landsting. 11 

I riket t illkommo stadsstyrelser i städernas kommunalförvaltni 

sedan rikslagen den 9 december 1927 om ·a·ndri·ng k f 
av ommunalla gen 

städerna möjliggjort detta. Städernas egentliga verkställande or 

voro enligt förordningen den 8 december 1873 drätselkammaren och de 

tillsat ta nämnderna och styrelserna. v kommunen 
En särställning in-

av vilken man försökte - å tminstone i vissa tog drä selkamr nren, 

städer _ skapa en verklig stadsstyrelse med undanskjutande av ma-

gistraten, som 1 förordningen betecknades som stadens styreJs e, För 

dessa strävanden, vilka åsyftade en större centralisation av städer-

na,s förvaltning ställde den gällande komnunf llagstiftningen hinder. 

Emedan konrrnunernas uppgifter ökats i synnerlig grad, hade denna de-

centralisation av kommunalförvaltningen begynt medföra en allt känn-

barare olägen..~et . För att avlägsna de påtalade missförhållandena 

tillkom Regeringens proposition till 1927 års lag, vari bestämmelser-

na om stadsstyrelse införts. 

Landskapsnärnnden har granskat det av stadsfullmäktige i Mariehamn 

till nämnden överstyrda lagförslaget. Landskapsnänmden finner vis-

serligen tidpunkten för en kodifiering av stadgandena beträffande 

kommunalförvaltning i Mariehamn mindre lämplig bl.a. därför, att un-

der rådande krisf örhållanden ändringar ideligen må ste ske av gäl1an-

de bestämmelser, vilka ändringar troligen icke kommer att bliva be-

stående, samt emedan det varit l ämpligare att invänta resultatet av 

den i riket planerade kodifieringen av kommunallagstiftningen, men 



har landskapsnämnden på denna punkt icke ve.lat ställa sig ''på t 
lag om kommunalförvaltning i Marieha.mn. 

ren/, utal'). beslutat för sin del godkänna förslaget, d cc k med. än 
Marieha.mn den 24 januari 1948. 

av i 87 § ingående bestämelser om avdrag vid kommunaltaxering. 
På landskapsnämndens vägnar; 

riket tillkom nämligen den 30 december 1947 en lgg om ändring a 

förordningen angående komniunalförvaltning i stad. Genom denna 
' Lantr~'i.d 

hava de s.k. barnavdragen höjts till minst tolvtusen och högst Viktor Strandfält. 

tontusen mark, medan de i landskapslagen den 6 februari 1947 f a 

ställts till minst sextusen och högst tolvtusen mark. De s.k. Landskaps sekreterare 

avdragen åter äro förhöjda sålunda, att, då skattskyldig person 
Ch. Stormbom. 

komst efter förenämnda avdrag icke över~tiger nittiotusen - 1 n 

lande landskapslag sextiotusen - mark, må därifrån ytterligare 

dragas, då inkomsten icke öv~rstiger trettiosextusen mark, 

ton och högst tjugofyratusen mark enligt stadsfullmäktiges besl 

samt då inkomsten överstiger trettiosextusen men icke nittiotus 

mark från 95 till 5 procent av det fastställda avdraget. 

för ~jµkdom är även förhöjt från trettiotusen till femtiotusen 

Landskapsnämnden har ~nf ört dessa förhöjda belopp i förslaget t 

landskapslag. 

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast 
( 

relägga Landstinget till antagande bilagda förslag till land ska 


