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LAGUTSKOTTETS betänkande m 2/1954 med an
ledning av landskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
skapslag angående ändring av landskapslagen 
om kommunalförvaltning i Mariehamn, utfärdad 

den 14 juli 1948. Cm 7/1954). 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets ut

låtande, har utskottet behandlat och får vördsammast, hänvisande till moti
lle veringen i sitt betänkande m 1/1954 över framställningen om ändring av land

skapslagen om kommunallagen för landskommunerna i landskapet Åland, för 

lle landstinget före slå, 
att Landstinget ville godkänna lag-

m~ förslaget i följande lydelse: 
" L a n d s k a p s 1 a g 

o.i angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, ut

färdad den 14 juli 1948. 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 10 § i landskaps

lagen den 14 juli 1948 om kommunalförvaltning i Mariehamn (22/48) skall er
hålla följande ändrade lydelse: 

10 §. 
Kommunal rösträtt tillkommer envar man och kvinna, som innehar åländsk 

hembygdsrätt och vid valårets ingång fyllt minst tjugoett år samt vid 
senast förrättade mantalsskrivning uppPagits eller bort upptagas i stadens 
mantalslängd. 

Rösträtt til~kommer dock icke 
1) den, som står under förmynderskap; 

2) den, som enligt domstols laga kraft ägande utslag saknar medborger
ligt 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 avgivit sin 
rös t eller genom våld eller hot stört valfriheten _, ända till utgången av 
sjätte kalenderåret efter de~;· då ~JPA~~lig dom i saken gavs". 

Mariehamn.:·n. e'M: 5 mars 1954 • . · ~ 

På lagutskottets vägnar: 
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Herman Mattsson. 

N.. . 
arvarande 13!. utskottet: Hemman Mattsson;;ordförande, Paul På vals; Gösta 

Nordman, Eliel Persson och Albin Johansson (suppleant). 


