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

framställning till Ålands landsting med förs.lag 

till landskapslag -angående kommunalförvaltningen 

i landskommunerna uti landskapet Aland. 

Vid plenum den 5 mars 1951 beslöt Landstinget giva landskaps-

nämnden i uppdrag att inkomma med förslag till ny kommunallag för 

landskommunerna i landskapet Åland. På förslag av petitionären 

i ärendet, landstingsman Viktor Bertell, beslöt Landstinget 

som motivering till sitt beslut godkänna följande uttalande: 

"Men då nugällande kommunallag för landskommunerna i landskape 

Åland utfärdades redan år 1930, har flere av de däri ingående 

stadgandena ändrats, upphävts och kompletterats v.nder lagens 

giltighetstid. I en d~l fall hava t.o.m. samma par~grafer under-

gµtt ändringar-flere gånger. På grund härav har det blivit syn-

nerligen besvärligt för de kommunala myndigheterna och för all-

mänheten att göra klart för sig, vilka stadganden som givits och 

framför allt, huruvida de fortfarande äro i kraft eller om de 

måhända ändrats eller helt och hållet ·upphävts. Då den komrnuna-

la förvaltningen är en vidlyftig apparat, vore det av största bet 

delse, att gällande bestämmelser härom kodifierades. Då emeller-

' 
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tid de gällande bestämmelserna i. flere :Lall torde vara föräldra, 

ju_ innehållet i nu gällande kommunallag bör vara väl kä:nt, och 

de, är det lämpligast, att de ifrågavarande stadgand'ena om kom .. 
' förslaget i det stora hela bygger på sagda kommunallag. La,nd-

\ 

munalförvaltningen i landskommunerna icke kodifierades på de t 
ska~snämnden vill därför inskränka sig till att i korthet ;edo-

sätt, att de endast sammanställdes, ut;n att de bliva föremål 
göra för de dele.r av förslaget, vilka icke äro helt överensstäm.;_ 

för en allsidig prövning i dess helhet, samt att en helt ny lag 
mande med motsvarande stadganden i gällande kommunallag~ 

därefter måtte utfärdas och ersätta de spridda stadgandena." 
1 kap. Allmänna stadganden. 

Vid samma plenum den 5 mars beslöt Landstinget i anlednin~ o av 
I t~edje paragrafen har införts en definition på laga hemvist, 

landstingsmannen Richard Lindroths petition giva landskapsnäI!Ulde 
samt att ~tadgandet om laga hemvist även skall tillämpas, då 

i uppdrag att utarbeta och till Landstinget inkomrna med förslag 
fråga är om offentligt samfund, bQlag, förening, stiftelse och 

om sådan ändring av 121 § i landskapslagen om kommuna~lag för 
annan sammanslutning. För att bereda kommunerna större frihet 

landskommunerna i landskapet Åland, att den övre gränsen av de 
att ordna förvaltningen har i 5 och 6 §§ införts stadganden, att I 

avdrag, som lagrummet avser, skäligen höjes med beaktande av 
förvaltningens ordnande bör ske genom reglementen och instruktio-

penningväraets fall och de stegrade levnadskostnaderna. Land-
ner, I reglemente kan kommunalfullmäktiges beslutanderätt uti 

skapsnämnden har i enlighet med förenämnda beslut av Landstin-
särskilt angivna ärenden, dock icke i sådana, vid vilkas avgöran-

get låtit utarbeta förslag till ny landskapslag angäende ·kommu-
de erfordras kvalificerad majoritet eller som lagenligt skola av-

nalförvaltningen i landskapets landskommuner och däri infört en 
göras av fullmäktige, överföras på kormnunalstyrelsen . 

ändrad 121 §. Förslaget inneb~r såväl ett sammanförande av de 
2 kap . Kommunalfullmäktige. 

spriC!.da stadgandena i gällande kommunallag som särskilda ändrin-
Stadgande om att till kommunalt förtroendeuppdrag vald per-

gar och förtydliganden av nu gällande'--Stadganden. En ingående 
sons uppdrag upphör, om han f9rverkar sin valbarhet, har införts 

redogörelse för förslagets innehåll torde icke vara av nöden, ~ 
som sista mom ~- ill 12 §. " Det i pu gällande kommunallags 12 § 2 



mom. ingående stadgandet därom, att kronofogde, länsman,_ polis 

' eller utmätningsman icke kan utses till ordförande eller vice ord 

rande för fullmäktige, är utelämnat i förslaget. Nu gällande lJ 

med dess föreskrifter angående de ärenden, beträffande vilka full 

mäktige äga besluta, har 
1

såsom obehövligt jämväl utelänmats, 

vilket även är fallet med föreskriften i nuvarande 18 ·§ 4 mom. 

om sammanträde med fullmäktige i april månad. 

3 kap. Samarbete mellan kommuner. 

Landskapsnämnden har i förslaget "återupplivat" det upphävda 

/ 

III kapitlet i nu gällande kommunallag om kommunalt samarbete . 

Landskapsnämnden anser det vara skäl att i samma lag intaga om 

möjligt alla de stadganden, vilka beröra kommunalförvaltning, ty 

därigenom erhålles en bättre överblick av lagsti'ftningen på Områ-
, 

det. Det underlättar ju även arbetet för praktikens män, vilka 

i det dagliga arbetet inom kommunalförvaltningen äga tillämpa 

" stadganden och föreskrifter i kommunallagen, att hava dem samlade 

på ett stä~le. Det återuppståndna 3 kap. är ungefärligen av 

samma innehåll som landskapslagen den 9 juni 1937 om samarbete 

mellan kommuner (6/37). 

4 kan. Kom.munaistyrelse. 

,,, 
.. 

Det'h. hedervärda kommunalnämnden försvinner. enl-igt förslaget 

från kommunalförvaltningen, och dess funktion övertages .av en 
• 

kommuna}s:yrelse. Enligt 58 § i förslaget kan i landskommun 

tillsättas en kom.munaldirektör. S[-.dan tjänst inrättas av full~ 

mäktige. Kommunaldirektör är ordförande i kommunalstyrelsen. 

Kompetensvillkor för kommunaldirektörstjänst kan av ful lmäktige 

fastställas i reglemente. Angående kommunaldirektörs utseende, 

i tjänstledighet, avsked och skiljande från tjänsten finnes stadgat 

58 och 59 §§. Stadgandena i övrigt grunda sig huvudsakligen på 

motsvarande stadganden i rikets nya kommunallag och överens
~ 

• 
stämma i stort sett med stadgandena om komm}llalnä.mnd i nu gällan-

de kommunallag för landskom.munerna i landskanet. 
~ ' 

5 kap. Nämnder och tjänsteinnehavare. 

Bestämmelserna angående särskilda nämnder och tjänsteinneha-

vare hava, såsom skett i rikets kommunalla~, sammanförts till 

ett kapitel. Föreskrifter ingä i detta kapitel om tillsättande 

av nämnd, underställning av nämnds beslut, tillsättande för till-, 

fälliga u ppdrag av kom.mitt~er, tjänsters inrättande, tillsättande 

av tjänsteinnehavare och deras avgång, upprättandet av reglemente 

och instruktioner för tjänsteinnehavare, utfärdande av tjänste-
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stadga för k ommunen samt disciplinära å tgärder, tj änsteinnehava~ br:j_nga stadgandet i överensstämmelse med motsvarande stadgande i 

res avhållande från tjänst och å tal för tjänstefel, förskingrin.rr 
. ~ I 

l andskapsl agen om kommunalförvaltning i Mariehamn. I 129 § har , . 

svikligt förfarande och annan oredl1ghet m.m. tillkommit en ny punkt 6, där skattskyldig berättigas från sin 

6 kap. Kommunal hushållning. inkomst också'avdraga a rbet sgivares folkpensions- och barnbidrags-

Stadgandena i detta kapitel innehålla icke några större änd- premie. Landskapsnämnden har ansett det nödigt, att uttryckligt 

ringar i sak. Som grund för denna del av förslaget har tagits stadgande därom ingår i kommunallagen. En del kommuner hava 

dels de spridda stadgandena' till kap. VI om kommunens hushållning'. n ämligen godkänt ifrågavarande avdrag, andra icke. Dessa avgifte 

gällande kommunallag (9/30), dels s ärskilda stadganden i kap . v, äro likvä l s ådana, som på grund av l ag utgå och ä ven tvångsvis · 

stadens hushållning i landskapslagen om" kommunalförvaltning i Ma- uttagas • . Avdrag för dem bör därför bevilj as . 138 § i försla-

riehamn (22/48)0 get motsvarar 121 § i gällande kommunallag. Enligt Landstingets 

7 kan . Kommunal skattskyldighet och kommunala taxeringsmyndig- beslut i anledning av l andstingsmannen Richard Lindroths petiti~ 

heter. on skall ändringen blott omfatta avdragens högsta gräns. 

Icke h13ller i detta kapitel äro några" ändringar i sak införda. 10 kap. Underställn1ng och besvär; 11 kap. Anslag av kommunala 

8 kan. Skyldighet att -avgiva inkomstdeklarat1 on för kommunal be· kungörelser samt ansökningstid för besä ttande av kom.~unala tjäns-

skattning. teri och 12 kap. Särskilda stadganden. 

Stadgandena i gällande kommunallag (9/30) utgöra grund för Några större sakliga ändringar hava icke införts. 

denna del av f örslaget. Inga sakliga ändringar. Hänvisande till förest å ende f å r landskapsnämnden vördsammast 

9 kap. Skat t bar inkomst och.förfarande vid taxering. förelägga Landstin8e t till antagande nedanstå ende 

4 punkten 2 mom. 127 § har tillkommit för att medgiva avdrae L a n d s k a p s 1 a g 

för medel, reserverade för kl assificering av fartyg, detta för a~ 
aµgående kommunalförvaltningen i 1 ands1rnmmunerna uti landskapet 
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Åland • ... I . 3 §. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: Medlem av landskommun är envar, 

1 kap. som inom kommunen har eller bör hava laga bo och hemvi s t; 

Allmänna stadganden. som äger eller brukar jord eller innehar annan fast egendom; 

1 §. eller 

Varje land~kommun omfattar ett område med bestämda gränser 0 som därstädes idkar näring, rörelse eller yrke. 

Kommun äger att i enlighet med denna landskapslag och inom de Laga hemvist anses person hava där, varest han bör vara man-

gränser, lag i övrigt utstakar7 vårda kommunens gemensamma hus- talsskriven. 

hållni~gs- och ordningsangelägenheter, så vitt desainmm ej enligt Om , offentligt samfund samt bolag, förening, stiftelse och an-

vad däro~ är gällande böra handläggas av annan än kommunalmyn- nan sammanslutning skall i motsvarande mån tillämpas, vad i 1 
' 

dighet. mom. är sagt. 

2 §. 4 §. 

Där,samarbete mellan landskoIIUnuner eller mellan landskoinmun La.ndskommuns beslutanderätt ut9va.s av kommunalfullmäktige och 

och Mariehamns stad i något ärende anses böra äga rum och kommu- vid mellankommunalt sammanträde av kommunernas ombud. 

nerna därom icke kunna enas, m~ på den kommun, som önskar samar-
..1 ,, • 

Verkställighet och förvaltning handhavas av kommunalstyrelsen 

,bete, ankoffiI!la att med utredning i ärendet och förslag till des~ ' och särskilda för sådant ändamål utsedda nämnder, styrelser eller 

ordnande ingå till landskapsnämnden, som äger detsamma. avgöra. personer, på sätt i denna landskapslag eller annorstädes stadgaso 

I vilka fall kommunen undantagsvis kan för vissa ändamål i e tt 5 §. 

eller a nnat avseende indelas i distrikt oberoende av komrnunens Sin förvaltning äger kommun närmare ordna eenom reglementen 

gemensamma förvaltning, därom är särskilt st~dgat. och instruktione~. Reglemente angående kommunalstyrelse samt om 



dess åligganden och bei'..oge:nheter skall godkännas av · kommun~lfull .. Till utgifter, för vilkas bestridande tillgångar utöv:er de o-

mäktige och underställas landskapsnämndens fastställelse. Instruk. vgnnämnda erfordras till kommunens gemensamma gagn eller for sä_·-
L · 

\ I 

tioner för nämnder och tjänsteinnehavare samt tjänstestadga utfär~ skilda dess behov, äge kommunen fastställa skatter att utgå en-' 

das, om ej angående dem är särskilt annorlunda stadgat, av kommu- ligt grunder, som härför gälla eller framdeles stadgas. 

nalfullmäktige. 2 kap. 

, Om underställande av annat reglemente än för kommunalstyre lsen Kommunalfullmäktige. 

i avseende å fastställelse är särskilt stadgat. 

I 

6 §. Kommunalfullmäktige väljas till sådant antal, att landskommun, 

I reglemente för kommunalstyrelsen kan korrununalfullmäktige s be- vars folkmängd enligt :manta lslängden utgör 
I 

slutanderätt uti särskilt angivna ärenden överföras på kommunalstyJ 1.000 eller därunder, utser 9 fullmäktige, 

relsen. Beslutanderätt i ärenden, vid <Vilkas av.göranEle erfordras över 1.000 till och med 2.000, utser 11 fullmäktige, 

kvalificerad majoritet, ~ller som lagenligt skola avgöras av över 2.000,utser 15 fullmäktige. 

fullmäktige, må likv,äl icke sålunda överföras. Ersättare för fullmäktige utses till det i landskapslagen om 

7 §. kommunala val stadgade antalet. 

Vad landskommun samfällt tillhör, vare sig i inkomqt från fa s- 9 §. 

tighet, i rörligt kapital ell er inkomstgivande rättighet, ävensom 11 Kommunalfullmäktige skola av kommunens röstberättigade med-

mede l , vilka staten eller landskapet beviljat komrnunen, skall an- lemmar väljas genom omedelbara, proportionella och hemliga val. 

ses såsom tillgång till ~estridande av kommunens gemensamma ut- Alla valberättigade tillkomma vid valen lika rösträtt. 

gifter och förvaltas, på sätt här nedan säges, där ej för sär- Ej må valrätt utövas genom ombud. 

skilt fall är annorledes förordnat. Om valen och huru dessa skola förrättas stadgas närmare i 
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landskapslagen om kommuna la val. 

10 §. 

Kommunalfullmäktige och deras ersättare väljas vid v art tre dje 

år skeende ordinarie va l för tre är. Deras uppdrag varar till 

utgången av det kalenderår, varunder hästföljande val av kommunal. 
I 

fullmäktige bör . verkställas. I 

11 §. 

Rätt att välja fullmäktig tillkommer jämlikt därom i s å dant 

avseende stadgade grunder envar medlem av landskommun, såväl man 

som kvinna, som äger medborgarrätt i republikep Finland och s om, 

t . efter det han eller hoJl under fem år haft. laga bo och hemvist i 

l andskapet, föra valåret fyllt 21 år samt, vid senaste förrättade 

mantalsskrivning upptagits i kommunens mantalslängd. 

Valrätt tillkommer likvä l icke: 

1) den, som står under förmynderskap; 

2) den, som av anna t skäl än medeliliöshet, s tyrkt medelst in.;. 1 

' tyg av kommunalstyrelsen, uraktlåtit att gälda honom för de två 

närma st föregående åren påförda kommunala avgifter; · 

3) den, som .i kommunalhem, i annan kommunal fattigvårdsinrät t-

ning eller annorledes året om å tnjuter full f attigvård; 

4).' den, s om på grund av doms.tols l ae;a kraft ägan de ut s l ag. sak-

nar medborgerligt fö,rtroende eller ä r ovärdig att nyttjas i l an 
\ I 

dets tjänst eller att .föra annans talan; samt 

5) den, som övertygats om a tt hava vid kommuna la val köpt el-

ler s ålt röst eller på fle~e än ett s tälle avgivit sin röst eller 

genom v åld eller hot stört valfriheten eller g jort försök dä r-

till, ända till utgången av det tre d je kalenderåret efter det, då 

utslaget vunnit laga kraft. 

12 §. 

Valbar till fullmäktig och övriga kommunala förtroendeuppdrag , 

1 
för såvitt angående dem icke, ä r sär skilt stadgat, ä r envar i kom-

munen bosatt pe:rson, som ä r berä ttigad a tt delt aga i va l av full-

mäktige. 

Till revisor kan dock utses ä ven i annan kommun bosatt medbor-

gare i republiken Finland, såframt han därtill s amtycker. 

Till fullmäktig må dock ej välj a s landshövdingen, lantr tl de~, 

länsrå det, landskamreraren, landskapssekreteraren, biträdande 

,landskapssekreteraren, landskapskamreraren, ej heller kommuna l di-

rektören eller kommuna~styrelsen eller nämnd underlydande tj änst~ 

innehavare, som för sin befattning ä r redo skyldig . 
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Förverkar till kommunalt förtroendeuppdrag vald pers·on sin förande • 
. . 

.I 
valbarhet, upphör hans uppdrag. Ej nu'.'1 den valde avsäga sig uppdraget, ifall han icke under d 

tre n2.stföregående 3.ren innehaft samma befattning. 

I 

Ej må vald fullmäktig avsäga sig uppdraget, ifall han icke Om ordförande eller viceordförande dör eller i :följd av bort-

uppnått sextio års ålder. flyttning eller annan laga orsak avgår, innan tiden för hans 

Den, som under de tre nästföregående åren varit fullmäktig , uppdrag är ute, utses annan person i hans s tälle för den tid, 

ordförande eller ledamot i kommunalstyrelse elle:r ·ordförande i som återstår . Lag samma vare, där fullmäktiges ordförande eller 

annan likartad för verkB>tällighet och förvaltning av kommunens viceordförande utses till ordförande, viceordförande eller leda-

angelägenheter tillsat•t styrelse eller nämnd, är i likväl berätti- mot i kommunalstyrelsen. 

gad att l:nder de tre följande åren åtn juta befrielse från uppura- Om verkställt val av ordförande och viceordförande avgive 

t et ~tt vara fullmäktig. fullmäktige· till landskapsnämnden och länsstyrelsen skriftligt 

Sker avsägelse på sc1dan crrun.d, träder ersättare i den·valdes meddelande. 

ställe. Fullmäktige erhålla för sitt uppdrag ersättning enligt full-

Uppgives såsom stöd för avsägelse sjuklighet eller civil, mi- rnäktiges prövning, likväl med minst tio mark för sammanträde och 

litär eller eckliastik ämbets- eller tjänstebefattning, familje - så att arvodet för alla fullmäktige utgur med lika stort belopp. 

förhållanden eller något annat skäl, äga fullmäktige pröva det A fullmäktiges prövning ankommer ock, huruvida f n llil'kqktig skall 

anmälda hindret. beviljas ersättning för resekostnader samt till huru 9nrt belopp; 

Godkännes avsägelsen, träder ersättare i stället; dock må ej erläggas mer än enkel. skjutslega frarn och å ter eller, 

14 § . där ångbåtslägenhet lcan begagnas, skälig ersättning för dess an-

Fullmäktige välja årligen inom sig ordförande och viceord- 1itande. 



--- - - - --·- ----------:----
, . . 

. j 

\ 

Å fullmäktige ankommer att fastställa or'clförandens arvo·de . fastställes med enkel röstpluralitet; samt 

Anföres besvär över val av ordförande eller viceordförande f ör 5) borgesförbindelse. 

fullmäkt i ge eller i anledni ng av vägrat godkännande av skedd av- 16 § .. 

sägelse, _handhave de valda lihrväl befattningen, til l dess be svä- Besluta fullmäktige om antagande av staclgar till främjande 

ren bl i v i t avgjorda och, där nytt val utsättes, annan person bli- I av sedlighet, nykterhet, allmän ordning och säkerhet eller hälso-

vit utsedd och omhändert ager uppdraget. vård inom kommunen, äge fullmäktige tillika rätt att för över-

15 §. I
l 

trädelse av dessa. stadgar utsätta lämyilie;a viten, vilka skola å-
1 

Vid behandling av följande ärenden erfordras för fattande av 
j1 

11 

dömas av allmän domstol. 

besl ut, ~tt minst t vå tredjedelar av de närvarande fullmäkt ie;e Sådana stadgar och vitesförbud skola delgivas allmänheten i 

biträda detsamma~ den ordning, som angående kommunala tillkännagivanden är i denna 

1) inköp, ~ försäljning eller utbyte av fast egen~om; landskapslag stadgad. 

2) grundande och indragande av under kommunens omvårdnad s t å- 17 §. 

ende lånemagasin samt fasta fonder, bil dade av komnunens egna Fullmäktiges sammanträden hållas i kommunalstuga eller på 

ordi narie eller extraordinarie inkomster eller anvisande av medel annat lämpligt ställe, som av fullmäktige därtill utsetts. 
<.-. 

ur sådan fond; Sammanträdena äro offentliga, såframt fulLmäktige ej med av-

3) bevi l j ande av ordinarie och extra ordi narie anslag, fö r _sf seende å nåeot särskilt fall annorlunda besluta. 

vit t fräga är om höjande av ordinari e och ext raordi narie ansl ag , 18 §. 

ell er om beviljande av helt och hå l let nya anslag; Fullmäktige sammanträda på kallelse av ordföranden. 

4) upptagande eller omsättning av l ån eller förlängning a v Till första sammanträdet §.ret efter fullmäktigeval åligger 

. 
betal ningstiden för upptaget l ån, varvid dock likvi dationspl an kommunalstyrelsens ordförande att sammankalla fullmäktige. 



, 

Är medlem av fullmäktige genom laga förfall förhindra d a.tt ö- 19 §. 

vervarp. utlyst samro.anträde,.anmäle därom till ordföranden, som , Fullmäktige sammanträda så ofta omständigheterna det påk;ail..la 
- I 

ifall fullmäktige annars icke bleve beslutföra, äger att till och i varje händelse på följande tider: 

sådant sammanträde inkalla ersättare. i januari månad för val av ordförande och viceordförande för 

Kallelsen bör innehålla uppgift om tid och rum för samman- fullmäktige samt utseende av revisorer och lika många ersättare 

trädet ävensom om de ärenden, som därvid komma att behandlas . för att granska kommunalförvaltningen och kommunens räkenskaper 

Kallelsen skall anslås å komL"l.unens anslagstavla ävensom delgivas för det löpande året;" 

fullmältti ge på annat sätt, som av dem bestämmes. senast i juni månad för f at tande av beslut i anledning av de 

Är ordförande av jäv eller a nnan orsak förhindrad att utfärda berättelser och re dovisningar, som komm.unalstyrelsen och övriga 

kallelsen, ombesörjes densamma av viceordföranden eller, i hän- / styrelser samt nämnder avgivit för föregående årets förvaltning, , 
I 

delse av förfall j ämväl för denne, av korrununalstyrelsens ordfö- ävensom revisorernas därom avgivna utlåtanue; 

rande. i september månad för anställande av val av ordförande och 

Fullmäktiges sammanträde hålles tidigast på tionde dagen , r äk- viceordförande, me fillemmar och ersättare i kommunalstyrelsen och 
\ 

n a t från morgonen av den dag kallelsen blivit anslagen, men for- medlemmar i taxerings- och prövningsnämnderna, så ock av tjänste 

dras för ärende större skyndsamhet och är ej fråga om ny eller män i kommunens övriga befattning~r, som vid årets slut bliva 

höjd beskattning, kan detsamma behandlas vid samrtJ.anträde tidigast lediga; samt uppgörande av för$lag i enlighet med lagen om för-

på femte dagen, efter det kalielsen blivit anslageh. skottsuppbörd angåend~ uttaxeringen per skattöre; och 

Fullmäktige kunna, där de finna det nödvändigt, upptaga till i december månad för f aststä llande av kommunens utgifts- och 

behandling jämväl s å dant ärende, som icke nämnts i tillkännagi- inkomsts_t a t för det följande året. 

vandet, ifall ärendets beskaffenhet s å dant fordrar. 20 § . 



Ä 

, 

Äskar ämbetsman el2e_r enskild ~e_Y' son f 
.z; ullmäktiges fOJ.ntsättande. Särskilt tillkänn8 g ivande därom ä r icke erfor..:. 

lande för uppcivet ärende, a~ålle därom skriftligen hos ful l, derligt. 

mäktiges ordförande, som har att pröva s å dan 
anhållan. A vslål' 24 § . 

han denna begäran, meddele, där så yrkas, sitt beslut skrift- Ordföranden åligger a tt föredraga ärend~na vid fullmäktiges 

ligen me d angivande av skälen därfö:r och 
g ive tillika laglig sammanträde och leda förhandlingarna samt tillse, att ej andra 

besväranvisning i ä rendet. frågor avgöras ä n de i kallelsen upptagna. Väckes ny fråga , må 

21 §. denna ej avgöras förrän vid nytt sammanträde efter före gående 

Fullmäktige må , där de prövat sådant n 0·· di· D't, 
.__, tillsätta ett tillkännagivande, förutom i det uti s ista mom. av 18 § nämnda 

särskilt ut skott för ä rendenas 
beredning . Ar sådant utskott fallet. 

tillsatt, må j ämvä l fullmäktiges ordförande, där det utan att Ordföranden vake ock över ordningen vid sammanträde och äge 

fördröja ä rendet kan ske, över1a··mna ·· 
a rendet, till dess beredni att efter varning låt.a avlägsna den, som förhåller sig oskick-

22 §. ligt. Upps t år sådan oordninc , som ordföranden ej kan avstyra, 

Ej må ä rende av fullmäkti~e företa~a s ti·11 
~ ~ behandling eller äge han upplösa sammanträdet. 

t 

beslut däri fattas, såframt ej minst två tredjedelar av fullmäk Ar ordförande frånvarande, träde viceordförande i hans s täl-
( 

tiges hela ant~l eller då f 11 
' u mäktiges hela antal är elva, min le. Är även den sistnämnda fr~nvarande, utse fullmäktige inom 

å tta äro tillstädes. sig ordförande för tillfä llet. 

23 §. Uteblir ordföranden, viceordföranden eller ledamot utan gil-

Kan handläggning av ärende v · d f 11 ··k • · A i u m.a ·ciges sammanträde ej p~ - tigt hinder fr ån utsatt sammanträde eller avlägsnar sig utan så.-

utsatt dag till ·slut bringas , 0··verla··m~ne df"" 
,u.c or oranden, innan sam- dant skäl från pågående sammanträde, erlägge ~ill kommunens 

manträdet upplöses, å t fullmäktige a tt utsätta ny dag för dess allmänna kassa i vite, ledamot lika stort bel~pp som hans a rvode 
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och ordförande samt viceordförande ett dubbelt så stort· belop~ 

som ledamot. Bliver sarmnanträde på grund ~v de närvarandes f å 

talighet inställt ellBr upplöst, vare vitet för de frånvarande 

dubbelt. 

Vid fullmäkti5~es sammanträden bör ordföranden i kommunal s ty. 

relsen e1ler den sagda styrelse därtill inom si·g utser ·närvara 

för att tillhandagå fullmäktige med erfo~derli·~a up 1 · 
- 0 p ysnings.r ; 

och vare han berättiP-:ad tt d lt · · ~ a e aga i överläggning, men icke i 

beslut, såframt han eJ· tillika är dl me em i ~ullmäktige. Infin-

ner han sig icke, hindrar sådanti·cke överläggning eller beslut 

25 §. 

Sedan överläggning vid fullmäkti.<res *" ··d · 
~ sarnmanvra e ågt rum och 

av ordföranden förklarats avslutad, f t"ll h rams a e an omröstnings-

proposition, så avfattad, att svaret "ja" eller "nej" uttrycker 

fullmäktiges beslut. 

Sedan proposi tion'en blivit besvarad, give ordföranden till-

känna, huru enligt hans uppfattning beslutet utfallit, och be-

fäste detsamma, därest annan omröstning ej begäres, med l<:lubb-

slag. Äskas omröstning, må den verkställas öppet och efter upp 

rop. 

, 
' . 

iJ~J&? ,., 
D~n åsikt, för vilken de flesta rösterna avgivits, gälle så-

som fullmäktiges beslut, förutom där viss stadgad röstöverv,ikt 

enligt denna landskapslag erfordras. Falla rösterna jämnt, gäl .. le l 

som beslut den &sikt' · för vilken ordföranden avgivit sin röst. 

Sedan utgången av omröstningen blivit 1cänd, avsäge ordföranden 

beslutet. 

Då beslutet är enhälligt, bestyrke ordföranden detta och be-

fäste beslutet utan omröstning. 

26 §. 
t 

Val, som verkställas av kommunalfullmäktige, kommunalstyrelse ·.I 

taxeringsnämnd .eller andra kommunala styrelser, böra försiggå 

I 
med tillämpning av proportionellt valsätt, såframt två eller 

flere personer skola utses och därest fjärdedelen av de i valet 

deltagande det fordrar. 

Om en person skall väljas eller då majoritetsval eljest an-

vändes, betraktas den eller de som valda, vilka vid valet erhål-

lit de flesta rösterna. 

Proportionella val och, då .sådant :påyrkas, jämväl övriga val 

förrättas med slutna sed~ar. Vid lika röstetal avgör lotten. 

27 §. 
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Protokollet vid fullmäktiges sammanträde föres av ord.förande . f_ället. 

eller under hans tillsyn av den person fullmäktige därtill u tse 28 § .. 

Där protokollet ej genast kan justeras, må fullmäktig~ uppdra~ Angår fullmäktiges beslut någon perzon enskilt, skall det-

åt ordföranden och minst två .för gången därtill utsedda medleillJn, samma honom bevisligen delgivas genom utdrag ur fullmäktiges pro 

att verkställa justeringen å dag, som av fullmäktige bestämme s. tokoll, vartill bör fogas anvisning, huruledes besvär över be-

Protokollet under skrives av ordförandeR och den, som fört det slutet anföras. Utgången av val, som enligt lag skola verk-

samma, samt, där justering genast äger rum, av minst tvenne ställas för 111.tseende av kommunala styrelser och nämnder, .delgiv(IS1 

· medlemmar av fullmäktige och i annat fall av justeringsmännen. I på·sätt fullmäktige därom besluta. 

Därest en eller flere.av justeringsmännen vägra att underskriva Den, som verkställt delgivandet, bör å protokollsutdraget 

protokollet, under uppgift att dess innehåll icke motsvarar fa~ anteckna dagen för tillställandet jämte sitt namn samt yrke och 

loppet vid fullmäktiges sammanträde, göre ordföranden därom an- hemvist. 

teckning i protokollet och låte med justeringen anstå till Därest fullmäktiges beslut·rör annan kommun, skall utdrag ur 

ful:J_mäktiges nästa sammanträde. Det justerade protokollet protokollet tillställas fullmäktiges i denna kommun ordförande 

skall å förut kungjord tid offentligen uppläsas i fullmäkrtiges för att vid fullmäktiges nästinfallande sammanträde föredragas. 

samlingsrum och därom bevis i protokollet antecknas. Den dag, då beslutet sålunda f'öredragits, ·anses det vara de l gi-

Den, som deltagit i avgörandet av ett vid fullmäktiges samman· ·vet kommunen och des~ medlemmar. 

träde handlagt ärende, äge Fätt att genast anmäla reservation mot 29 §. 

det fattade beslutet. Önskar reservant få sin reservation jämte Verkställigheten av fullmäktiges beslut må icke då uppehål las 

motiv protokollet bifogad, bör densamma, skriftligenavfattad, V 
d.. tt b 1 t t - ke funni· t la,~.,a lr,,._ aft, med mi· ndre ansökan -arav, a- es u e- ic ~ ·~ 

ingivas till den, som.fört protokollet, senast vid justeringstill om ändring därigenom bleve onyttig eller länsstyrelsen, därest 
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i:~l 
den finner beslutet strida mot l a g, anser skä l föreligga att 

förbjuda verkställigh~ten. 

30 §. 

OrdförandEn have omsorg därom att fullmäktiges beslut skynd-

samt meddelas kommunalstyrelsen eller de myndigheter och pers one 

på vilka verkställigheten av beslut~n ankommer. 

Utgående expeditioner underskrivas av ordföranden samt 

kommunalsekreterqren, där s å dan finnes anställd. 

31 §. 

Kommunala tillkännagivanden bringas konununens medlemmar till 

kännedom genom anslag å kommunens anslags~avla, på sätt i denna 

landskapslag stadgas. 

Fullmäktige må bes.louta, huruvida kommunala tillkännagivanden 

jämväl på annat sätt skola bringas till medlemmarnas av kommunen 

kännedom. 

3 kap. 

Samarbete mellan kommuner. 

32 §. 

Är angelägenhet, som lagenligt kan av fullmäktige upptagas t i l 

behandling, att anse såsom gemensam f'ör flere kommuner eller f ö!' 

... .. 

delar av dem eller hava flere kommuner överenskommit att sam-.. 
·' . -. .. 

I 

fällt rådslå och besluta beträffande sådan angelägenhet, bör den 

handläggas och avgöras vid sammanträde av de olika kommunernas 

ombud. 

Kommun, som önskar samarbete med annan eller andra kommuner, 

göre därom framställning till denna eller dessa. 

önskar kommun, som ej deltagit i mellankommunal ombuds-

stämma, senare ansluta sig till samarbetet, ankommer det å om-

budsstämma att härom fatta beslut. 

33 §. 

Å full1nä,ktiges sammanträde äga fullmäktige bland kommunens 

valbara medlemmar till det gemensamma sammanträdet utse högst 

tre ombud j ämte två gånger så många ersäq;tare. 

Valbar är envar, som är va lbar till kommunalt förtroende-

uppdrag, dock ej landshövding, lantråd, länsrå d, landskapssek-

·reterare, biträ dande landskapssekreterare, landskamrer och land-

skapskamrerare. 

Ombud j ämte ersä ttare kunna _e.v fullmäktige utses för ett ka-

l enderår å.f gån gen. 

över E;ålunda v_erkstä llt va l av ombud och ersättare f å besvär 
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ej särskilt anföras. , 
36 §. 

' \ 

34 §. Tid och ort för den första stämman bestämmas av ordföranden 

De företrädda kommunernas gemensarnrna be styrelse, därest såda-. för fullmäktige i den kommun, som g jort framställning om stäm-

na finnes, men i annat fall kommunalfullmäkt~ges ordförande i man. Han utfärdar även till ombuden kallelse till stämman och 

den kommun, som gjort framställning om stämma, bör i god tid ge- leder ordet, intill dess ordförande blivit utsedd. 

norn utdrag ur protokollen, förda vid fullmäktiges i de särskilda Kalle.ls e till mellankommunal stämma skall skriftligen utfär-

kommunerna sammanträden, underrättas om val av ombud och, ersätta. das och bevisligen tilJ~ställas de valda ombuden samt meddelas 

re. Decssa protokollsutdrag gälla såsom fullmakter för d'e så- styrelsen i varje kommun minst fjorton dagar före stämman. · 

lunda valda. Tid och ort för stämma bestä:rrnnes, där ej tidigare stämma där-

35 §. om beslut13-t, och kallelse till stärruna utfärdas av ordföranden 

Uteblir ombud eller inkallad ersättare utan laga förfall från eller vid förfall för honom av viceordföranden. 

sammanträde av flere kommuners ombud, straffes med högst tio 37 §. 

dagspöter. Därest sammanträde i följd av deltagarnas fåtalighet Sam.rnanträdet är besJ_utfört då minst två tredjedelar av antalet 

icke kommer till stånd eller måste avbrytas, ersätte de utebliv- kommuner, som utsett ombud till stämman, äro tillstädes. 

na under gemensam ansvarighet de n&rvarande ombudens arvode och Var je Om.bud tillkommer så många röster, som motsvara antalet 

resekostnader samt övriga av sammanträdet. betingade kostnader . fullmäktige i den av honom företrädda kommunen. Har kommun 

I denna paragraf nämnda böter och annan påföljd ådömas av un- flera ombud, skall röstetalet j ämnt fördelas mellan dem. Såsom 

derrätten å den ort, varest sammanträde av ombud ägt rum. All- beslut g8,ller den åsikt, som av fl ertalet omfattas, men då rös-

män åklagare vare skyldig att utföra åtalet, därest sakeh för · terna utfalla lika, den ås ikt ordföranden bitr~der. V~l för-

åtals väckande hos honom anmäles. rättas, om så p2yrkas, me d slutna sedlar. Vid lika röstetal av-
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ap\ 
gör lotten. 

, 
bevisligen, såsom i 28 § är ·stadgat. . · .. 

. \ 

,, · .. 
38 §. , . 

Vid sammanträde av f l ere komrnuner:s ombud föres protokollet av Utgående expeditioner u_nderskrivas av mötets ordförande o 

ordföranden eller u_nder hans tillsyn av den, som mötet därtill 39 §. 

utsen. I protokollet bör ingå uppgift över samtliga vid samman- Beslut, tillkommet viu sammanträde av flere kommuners ombud, 

trädet närvarande och därifrån uteblivna ombud. befordras, där ej annorlunda är stadgat, till verkställighet såsom 

Kan protokollet icke genast justeras, sker detta genom ut- vid sammanträdet i .enlighet med stadgandena uti denna land-

sedda justeringsmän på tid, som vid sarrnnanträdet bestämmes . skapslag därom bestämts. 

Det underskrives av ordföranden och den, som fört Y>rotokollet 
1-' - ' 

Om vid sammanträde av ombud åt en eller flere personer eller 

samt där protokollet genast justerats, av ett ombud för varje utskott uppdragas göromål, må därvid utfärdas instruktioner 

komnmn, men i annat fall av justeringsmännen. Protokollet jämte för sådana personer eller utskott. 

därtil l hörande handlingar skall förvaras hos ordföranden, där 4.0 § . 

stämman icke annorlunda besluter. Arvode och resekostnadser..sättning åt ombud, som utsetts för 

Inom fjorton dagar efter mötet skall behörigen styrkt av- gemensariit sammanträde, fastställas och utgivas av den kommun 

skrift av protokollet sändas till varje vid sammanträdet före - ombudet företräder . 

trädd kommun för att genom försorg av vederbörande fullmäkt i ges Övriga vid sammanträde föranle dda kostnader be.stridas, på 

, ordförande oförtövat bringas till medlemmarnas av kommunen kän- sätt v i d sammanträdet därom beslutats . 

nedom i den ordning, som angående kommunala tillkännagivanden är 41 §. 

gäll ande . Aktar landskapsnämnden eller l änsstyrelsen nödigt att av 

Angår beslut någon person enskilt .skall beslutet delgivas h onom kommunerna infordra t~tlå tande eller förklaring i ärende, som å 
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sammanträde av flere kommuners ombud behandlats och för vilk.et 

gemensam bestyrlse utsetts, anhålle om denna besty.;relses utlå-

tande. Denna åligge att efter o~ständigheterna också up~mana de 

skilda kommunerna att uttala sin ås ikt i saken eller föranstalta 

samrnanträde av ombud, därest sådant befinnes nödigt. 

42 §. 

~ 

- ~ mellankommunal ombudsstämma kan, sedan ä rendet undergått 

beredning , beslut fattas om handhavandet av gemensamma, bestående 

uppgifter eller om grundandet och skötseln av gemensam fast be-

fattning , inrättning eller annat företag. Vid sådan beredning 

skola uppgö ras förberedande plan och kostnadsberäkning, innefat-

tande s åväl anläggnings- .som årliga underhållskostnader. · Lika-

ledes bör förslag uppgöras om de grunder, enligt vilka' kostnaderna 

skola fördelas mellan medlemskonununerna, så ock :förslag därom, 

huruvida ett kommunalförbund skall gPu.ndas i enlighet me d 46 § el-

ler ej. Fattas beslut om grundande av fast företag utan kommunal-

förbund, skall jämte stadgandena ovan i detta kapitel iakttagas, 

vad i 43-45 §§ stadgas. 

Angående förvaltning av folkskola, gemensam för två eller 

... 

• . 

flere kommuner, är särskilt stadgat. · 

43 §. 

-
17? ert 

• I .. 

I planen för fast företag kunna införas även bestämmelser; 

le om val för tre år i sänder av medlemmar och suppleanter 

till ombudsstämma och om grunderna för röstberäkningen vid denna' 

2. om godkännande av årlig budget och om granskning av räken-

skaperna.c 

3. om rätt för ombudsstärnma att fastställa avgifter för an-

litande av gemensam inrättning, att köpa, s älja eller byta fast 

egendom, låta inteckna fast eller lös egendom och upptaga lån; 

4. om medlemskommunernas ansvarighet för gemensamma lån; samt 

5. om intagande av nya medlemskommuner i företaget och utträ-

de av kommuner ur detsamma. 

44 §. 

Sedan plan och kostnadsberäkning vid ombudsstärmna godkänts, 

. skall ärendet bordläggas och envar i samarbetet de l tagande kom-

mun beredas tillfälle att särskilt besluta, huruvida denna på 

grundvalen av den godkända planen och kostnadsberäkningen anslu- · 

ter sig till företaget. Om kommuns beslut skall inom tid, som 

å ombudsstämma blivi~ bestämd, anmälan göras till stämman medels 
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utdrag ur fullmäktiges protokoll. KoIIlI!lun, som · icke inom utsatt För kom.munalförbund skall vid mellankommunal ombudsstämma 

tid gjort a:ru:n.2.lan,anses hava avstått från a tt deltaga i före ta- antagas grundstadga, som bör underställas landskapsnämnden för .\ 

get. fastställelse. 

Ombuden för de kommuner, vilka anslutit s~g til l företage t, 

åligger sedan at t upptaga ärendet till slutligt avgöre.nde och be .. Beslutanderätten i kommunalförbund utövas 'av förbundsfull-

sluta, om och på vilket sätt företaget bör fullföljas, samt för mäktige, vilka jämte suppleanter utses av medlemskommunerna för 

detsamma antaga reglemente, som understä1les landskapsnämnden tre år i sänder. Kom.munalförbundets förva ltning handhaver en av 

för fastställelse . Därvid skall vad i 51 och 52 §§ om kommunal- förbundsfullrnäktige tillsatt förbundsstyrelse, vilken jämväl 

för hund- stadgas äga motsvarande t i l lämpning. företräder förbundet, bevakar dess gemensamma fördel och brin-

45 §. gar i verkstäl7ighet förbundsfullmäktiges beslut. 

För de gemensamma inrättningar, direktioner, kommitt~er och 49 §. 

pers oner, åt vilka vid mellankommunal ombudsstämma uppdrag gi- Medelst grundstadga kan förbundets beslutanderätt uti däri 

vits, antagas instrukt:Loner av stämman. angivna angelägenheter överföras på förbunds&tyrelsen, dock icke 

46 §. i ärenden angå ende väsentlig utvidgning av förbundets verksamhet 

Har vid me l lankommunal ombudsstämma i därför föreskriven eller köp, försäljning, byte eller intecknine av fast egendom 

ordning beslut fattats om grundande av sådant gemensamt fas t f ö- ' eller godkännande av förbund.ets bokslut eller. beviljande av an-

retag, som anses erfordra egen s j älvständig organi sation, för- svarsfrihet. 

val tni ng och hushållning, kan stä:.ooan för sådant ändamål bilda ett 50 §. 

kommunalförbund . I grundstadga för kormnunalförbund böra an§ivas förbundets 

47 §. namn, ändamål och de kommuner, som tagit del i förbundets 
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de, samt den kommun, som skall anses såsom förbundets hefi1;ort. 10. angående medlemskornmunernas artsvarighet för förbundets .I 

Därutöver bör i grundstadgan intagas bestämmelser: gäld; 

1. angående förbundsfullmäktiges ,och förbundsstyrelsens 11., angående godkännande av avgifter för anlitande av förbun-

sammansättning; dets inrättningaro 

2. angående förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens ålig-
1 

12. angående ny medl ems inträde i och medlems utträde ur för-

ganden, befogenhet och verksamhet i allmänhet; bundet; 

3. angående rörbundsfullmäktige,s och förbundsstyrelsens be- lJ. angående förbundets upplösning och likvidation; samt 

slutförhet och grunderna för röstberäk:hingen vid fattande av de- 14. angå ende vad i övrigt anses vara nödigt för reglering av 

ras beslut; beslutande- och förval tninc~ srätten ,inom förbunuet. 

/ 

4. angå ende utseende av förbundsstyrelsen underlydande nämn- 51 §. 

der och t jänsteinnehavare samt antagande av erforderliga regle- Finnes särskilt stadgat angående handhavande av uppgifter, 

menten och instruktioner för ordnande av förbundets verksamhet; som utgöra föremål för förbundets verksamhet, skall grundstadgan 

5. angående förbundets penningårvaltning och tillsynen där~ därefter lämpa s. Tillsynsrätt och därav härflytande befogenhe-

över; ter, som tillkomma l andskaps- eller statsmyndighet i fråga om 

6. angående revision av räkenskaperna; vissa slae av kommunala inrättningar eller företag, gälle ä ven 

7. angående go dkännande av årlig budget för ·förbundet; inrättningar och företag av motsvarande beskaffenhet, som upp-

8 . ·angående förbundets rätt att upp,t aga l ån samt köpa, sälja rätthållas av kommunalförbund. 

eller byta fast egendom och låta inteckna fast eller lös egendom! 52 § . 

9. angående grunder11-a för medlemskommurnernas . skyldighet Vad i 4~, 50 och 51 §§ är stadgat om antagande och fast-

att tillskjuta medel för förbundets verksamhet; ställande av grundstadga, äge motsvarande tillämpning i fråga 



I 
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om ändring av förbundets grundstadga, dock med iakttagande be
/ . 

träffande omröstning i förbundsfullmäktige av vad därom i 

grundstadgan är sagt. Utan medlemskommunernas samtycke må 

icke förbundets verksamhet väsentligt ändras eller utvidgas; 

och lag samma vare om försäljning eller byte av förbundet t ill-

hörig fast egendom, där icke i grundstadgan annorlunda stadgas. 

Bestämmelse i grundstadgan angående medlemskornmuns ansvarighe t 

för fC5rbundets gäld må ej ändras utan samtycke av förbundets 

,fordringsägare. 

53 §. 

Med avseende å förbundsfullrnäktiges sammanträden äge till-

lämpning, vad i den..na landskapslag är stadgat, om kommunens 

fullmäktiges och mellankommunal ombudsstämmas sammanträden samt, 

med avvikelse härifrån, vad i förbundets grundstadga är sagt . 

54 §. 

Förbundsfullmäktiges beslut skall delgivas på sätt i 38 § 

är stade;at. 

Förbundsstyrelses cbeslut, som angår någon person enskilt , 

skal l delgivas s~som i 28 § är stadgat. Annat besl ut av för-

bundsstyrelse skall , därest förbundsstyrelsen i anseende till 

, 

-
~· , 

~~akens natur prövar nödigt därom meddela eller för att beslutet 

mätte vinna laga kraft, delgivas på s ti tt i 38 § 3 mom. stadgas o 

4 kapo 

Kommunalstyrelse. 

55 §. 

I varje landskommun skall finnas en kommunalstyrelse. 

Kommunalstyrelsen består av ordförande och viceordförande 

samt, enligt kommunalfullmäktiges beslut, minst fyra ledamöter, 

vilka alla jämte nödigt antal suppleanter utses av fullmäktigeo 

Ordförande v äljes dock icke, såframt i kommunen finnes 

kommunaldirektör, va rom stadgas i 58 §. 

56 §. 

Till ordförande, viceordförande eller ledamot i korrununalsty-

I 
relse må ej väljas länsman eller annan utmätning sman eller poli~ 

ej ~~ eller tjänsteinnehavare, som under lyder kommunalstyrelsen 

eller kommunal nämnd och ä r för sin befattning redovisnings-

skyldig. 

Har ordförande, viceordförande eller ledamot i kommunalsty-

relse blivit vald till ordförande eller viceo~dförande i full-

mäktige, skall han f'rån kommunalstyrelsen avgå. 

·.r 

I 
I 

r 

I 
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Ordförande, viceordförande och ledamöter i kommuna~styrelse 

väljas för tre [':fr. 

Av kommunalstyrelsens medlemmar a vgår årligen en tredjedel 
' 

vid foota och andra å rets utgång de, som fullmäktige bestämma 
' ' 

och därefter i tur. -Är antalet medlemmar icke delbart med tre , 

utjämna fullmäktige fördelningen för avgång bland dem, som 

skola avgå under de första tre åren. 

Om verkstä llt val av ordförande och viceordförande i kom.mu-

nalstyrelse skola ful l mäktige insända skriftliginmälan till 

landskapsnämnden Qch läns s tyrelsen. 

57 § . 

Ordförande och ledamöter i kommunalstyrelse åtnjuta för s itt 

uppdrag ersättning, som till beloppet av fullmäktige bestämmes. 

58 §. 

I landskommun kan finnas kommunaldirektör. Denna är då ord-

förande i kommunalstyrelsen och äger jämväl fullgöra övriga å -

ligganden, som i reglemente för kommunals~yrelsen å l agts honom. 

Kommunaldirektörstjänst inrättas medelst beslut a v fullmäkti 

ge. 

• Då kommunaldirekto··r -r.o··rs+a gången tra''der i· t ··· t t·· · ..1. u Jans eu -ovning , 

" . 
, 

, . 
anses den till ordförande i kommunalstyrelsen valdes uppdrag ·.1 

hava upphört. 

Kommunaldirektör utses av fullmäktige för obestämd tid •. 

Valbar till tjänsten ä r med den kommunala förvaltningen förtro- n 

g en person , som på grund a v prakt i sk erfarenhet eller g enom av-

l agda kunskapsprov visat sig v a ra kompetent för tj änsten och 

uppfyller övri ga kompetensvillkor, såvitt s å dana genom regle- r 

mente ä ro stadgade. Valbar är jämväl i annan kommun bosat~ 

finsk medborgare. 

Avsked från tjänst en beviljas, på ansökan, kommunaldirektör 

av fullmä ktige. Kommunaldirektör kan av fullmäk tige från 

tjä n sten skil j as , därest han i ett års tid utan avbrott varit 

för sjukl.dom eller kroppslyte urst11ndsatt att handhava tj änsten 

samt befinnes även framgent därtill oförmögen. 

Önska fullmäktige av annan orsalcskilja kommunaldirektör 

från tjänsten, bör beslut härom fattas med trefjärdedels röst-

övervikt och underställas landskapsnämnden för fastställelse. 

59 §. 

Angående den ordning, i vilken kommunaldirektörstjänst skall 

besättas, om beviljande av tj ä nstledighet å t kommunaldirektör, 



,. . , 

rörande bestridande av tj änsten under kommunaldirektörs , från-
. ( 

tl:1' 
skyldie att vägra verkställa beslutet och anmäle omedelbart 

varo, vid förekommande jäv eller då "tj änsten är ledig samt an- till fullmäktige, av vilken orsak beslutet icke kan verkställas_... 

gå.ende kommunaldirektörs tjänstgöringstid stadgas genom regl e- Vidhålla fullmäktige sitt beslut, anhålle om länsstyrelsens åt- :, 

mente. gärd för dess verkställande, och skall län2styrelsen, därest den 

60 § . anser kommL,malstyrelsen hava salaiat laga skäl· för sin vägran, 

Rörande kommunaldirektör länder, såvitt icke i denna.land- förordna, att kommunalstyrelsen skall v.erkställa beslutet. Så-

skapslag eller i stöd av densamma annorlunda stadgas, i till- dant förordnande må länsstyrelse ej giva, innan tiden för besvär 

lämpliga delar till efterrä ttelse, vad om ordförande i kommunal över fullmäktiges beslut tilländalupit 

styrelse är gällande. 62 §. 

61 §. Konnnunalstyrelsen sammanträder å de tider och det ställe den 

Kommunalstyrelsen &:ger vårda sig om förvaltningen inom kom- själv bestämmer, så ock när ordföranden finner nödigt eller 

munen, bevaka dess fördel, bereda de ärenden, som av full- flertalet av styrelsens ledamöter därom gör framställning hos 

mäktige hanclläg~cis, samt befordra till verkställighet full- ordföranden. 

mäktiges bes1.1t och förfoganden. 63 §. 

Med avseende å den kommunalstyrelsen åliggande förva l tnin:~;e Ordföranden i kommunalstyrelsen ombesörjer rn.ed bi träde av 

skall kommunen av fullmäktige indelas i distrikt, av vilka var kommunalsekreteraren, där s a dan finnes, kommunalstyrelsens 

och ett står under tillsyn av någon medlem i st:,relsen. kanslig~mål, enligt vad i reglemente eller instruktion när-

Finner kommunalstyrelsen, att beslut av fullmäktige tillkom mare ~öreskrives. 

mi t i från la.O" avvil(ande ordninP-" eller övers&rides fullmäktige u 0 

befogenhet eller eljest strider mot lag eller förordning, var e Därest vården ach förvaltningen av kommunens gemensamma e-



, . , .. .. 
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" ' · gendom i löst och fast icke uppclragi ts åt en särskild nämnd 
' a re i angivet ärende erhålla kal l e l se . 

komma de på kommunalstyrelsen. Härvid äger kommunalstyrelsen 
Uteblir den, som blivit kalla d och s tyrker ej l aga förfall, 

särskilt vaka över, at t kommunen tillhörig jordegendom väl 
h ·d ·~e av tvåhundr a mark skyldig plikte etthundra m2rk oc vare vi .vit.. 

förva l tas , a tt dess byggnader ordentligt uppföras och underhål .. 
at t tillstädeskomma å a nnan utsatt dag . I 

las, så ock att kommunens spannmålslånemagasir-1 och andra inrätt 
Har den tredskande bevisliGen blivit underrät tad om detta kornmu-. 

ningar, ' kaslilor; fonder , donationer 
;3ai.nt övriga tillgångar be .. nalstyrelsens beslut och likväl icke infunnit s i g , äger kommunal-

hörigen förvaltas och användas . 
styrelsen a v poli smyndi ghe t a nhålla om handräckning till den ute-

Kommunalstyrelsen äger i samråd med orcLDingsmyndighe terna 
blivnas ins t ä llande . 

ä ven övervaka orclninS'en inom kommunens område samt förebygga of 
66 §. 

och överträ.delser av all män l ag eller kommunala stadgar• r de t-
Angående kommunalstyroelsens åliggan den, för såvitt de beröra 

ta avseende skall kommunalstyrelsen bi trädas av kommunens t jäns. 
d h ··1 h s J·ulrvård, förmynderskap, mantal sskri v-frc gan beträffan e a s o- oc ~ 

teinnehavare och medlemmar i den ordning och på det sätt, 
som ning och vi ssa andra olilråden , är särskilt stadgat . 

av fullmäktige föreskrives. 
" 67 § . 

65 §. 
Kommunalstyrelsen äger tillhandagå myndigheterna vid insamlandet 

Den, som bor eller uppehåller sig inom kommunen, är skyldig 
av statistiska uppgifter enligt anvisningar, beträffande vilka be-

att instäl la si·g· i·nfo··r k 1 t 1 å onunm:ia s yre sen, d hans hörande i s t ämme l ser finnas eller vilka av vederbörande tillställas styrel-

ordningsmål eller i ärenden, för vilka han inför kommunalsty-
sen. 

relsen ä r redovisni· ngsskyldi· ,<?:. , ·· d · t ....., anses no i g , Han skall dock 68 §. 

nom me dlem i kommuna].styrelsen eller a v s tyrelsen därtill ut- Ordföranden i kommunalstyre lsen utfärdar i fall av behov, på 

sedd annan person i närvaro av vittne minst fyra dagar tidiga-
~ 11an a·· .o·er orn kommunens inom densamma boende grund av den kännectom _ 0 

h 
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medlemmars ställning; och villkor, vederhäftighets- och mede.llö sb.e t~ 

intyg samt andra bevis, om vilka särskilt är stadgat. Intyg eller 

bevis bör styrkas med kommunalstyrelsens sigill. 

69 § . 

Över sin verksamhet äger kommunalstyrelsen årligen fö re den 15 

ma j till fullmäktige avgiva berättelse för nästföregående kalender-

år på sätt av fullmäktige närmare föreskr i ves . 

5 kap. 

Nänmder och tj äns teinnehavare . 

70 § . 

Kommuns styrelse till b iträde kunna fullmäktige tillsät ta för 

särski1da v erkställighe ts- och förvaltning suppgifter under styrel-

sens inseende s t ående nämnder. 

Nämndernas medl emmar utses a v kommuns fullmäkt i ge , där icke 

(l,u,C 

annorlunda är stadgat. För varje nämnd skall a v kommuns styrelse 

för ett är i sänder u t ses dess ordförande eller någon dess ledamo t 

att företräda styrelsen i nämnden. 

71 §. 

Nämnds beslut bör under s tällas konmiunens s t yrels'e, då styrelsen 

eller dess ordförande sådant yrkar. Härvid äger kommunens s tyrelse, 

. . ' 

s:~Sramt densamma icke kån godkänna beslutet för verkställighet; 
.. , 

själv avgöra ärendet eller å terförvi sa det till ny behandlingo l' 

1. 
Vad i 1 mom. är sagt, gäller icke l agbestämda n ärm1ders i s~dana 

ä renden fattade beslut,"vilka j ämlikt lag eller förordning hänskju-

tits till deras avgörande, ej heller beslut av nämnd, då understa l-

lande är i instruktion förbjudet. 

72 §. 

För handhavande av tillfä lliga uppdrag är ko1maunens styrelse 

berättigad a tt tillsätta kommitt~er och bestämma dessas befogen-

h eter. 

73 §. 

För h a ndhavande t av förva l tningsur)pg i f ter kunna, utöver med-

lemmarna i kommunens styrelse och nämnder, tillsät tas tjänste-

inneha vare , om vilkas tjänsters inrätta nde fullmäkt i ge besluta . 

Beträffande tjä nsteinnehavare s a n s t ä lla nde och,avgäng samt verk-

samhe t skola i envar ko:(llmun bestämmelser meddelas i reglementen 

eller instruktioner. 

Tjäpste i nneh avares tj änsteförh~llande och a vlöning regleras 

samt all männa bes t ämmel ser angående ordningen för besättande av 

tjänster u t färdas, såvitt, därom icke ä r särskilt stadgat, g enom 
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tjänstestadga för kommunen, Såsom disciplinära utgärder kunna i 76 §. , ' 

t jänstestaclgan upptagas varning, avhållande fr :~ n t jänsteutövninrr 
.0 

Såvida ej i tjänstestadgaR är annorlunda föreskrivet, bör kommu:-· 

o~h avsked. nens styrelse, då den finner, att nämnd eller tjänsteinnehavare i 

74 §. komrnun uppsåtligen eller av v å rdslöshet eller försumlighet l å tit 

Vid tillfälligt behov eller i brådskande fall vare kommunens fel komma sig till last, infordra förklaring av vederbörande samt; 

styrelse obetaget a t t, · utan att fullmäktige så beslutat, anställa såframt rättelse ej annorlunda kan åstadkommas, om förhållandet 

erforderliga biträden, men skall åtgärden anmälas till fullmä kti- anmäla hos fullmäktige. 

ges godkännande vid nästföljande sammanträde. Nämnda biträden, 77 §. 

vilkas avlöning av fullmäktige fastställes, handla under styrel- Har tjänsteinnehavare eller förtroendeman gjort sig skyldig 

sens ansvar och med iakttaga nde av föreskrifter, som av denna till förskingring av medel eller å dagalagt svikligt förfarande 

meddelats. eller annan oredlighet, äga fullmäkti~e rätt att avhålla honom 

Såyi tt anslag för ändarru\let stä11 ts till förfogande för kommu- från utövande av tjänsten . Sak~n skall ock ofördröjli5en dragas 

nens styrelse eller nämnd, avlönar denna biträdena inom ramen för under domstols behandling och anmälas hos landskapsnämnden och 

anslaget, utan att anmälan till fullmäktige om deras anställande länsstyrelsen. 

erfordras. 78 §. 

75 §. Arbetare, som underlyda allmän lag, anställas i kommuns tjänst 

Nämnderna skola över sin verksamhet till kommunens styrelse år- av kommunens styrelse elleJ;' mnan kommunal myndighet i enlighet med 

ligen avgiva berättelse för föregående kalenderår. vad i reglemente eller instruktion är stadgat eller a nnars före-

Såvitt tjänsteinnehavarna underlyda nämnd, har denna närmast skrivet. 

inseende över deras verksamhet. 6 kap. 
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KoIDJnunal hushållning. 
~ . 

mål , och förkovrande samt deras användning och förvaltning i öv-

79 §. rigt, och kunna sådana fonders egna utgifter och inkomster. lä:flliias 

För var~ e finans år skall fastställas budget. Finansåret samman~ utom budgeten. 

faller med kalenderåret. Budgetförslaget uppgi;ires av kommunalstyrelsen. De särskilda.sty-

I budgeten skola upptagas det föregående å rets upps~attade be- relser eller personer, vilka blivit tillsatta för vissa verkstäl- - . 

hållning eiler brist, det uppskattade belopp av under det före- lighets- eller förvaltningsåtgärder, äga i god tid till kommunal-

gående året verkställda förskottsinnehållanden av skatt, som vid styrelsen avlämna specialförslag för finansåret över de u t gifter 

den slutliga redovisningen erhålles av staten, egentliga utgifter och inkomster, som till deras förvaltning höra. 

och inkomster samt särskilt kapitalutgifter och -inkomster för f i- 1 80 §. 

nansåret. Till utgifter hänföras jämväl anslag för oförutsedda be- Budgetförslag bör vara su tidigt uppgjort, att detsamma vid 

hov, reserveringar för vissa emotsedda behov, överföringar till kommunalfullmi:iktiges sammanträde i.december månad, varom stadgas i 

fonder och avskrivningar. 19 §. kan till granskning framläggas. Sedan denna försiggåt~ samt 

Uti budgeten skola anvisas för utgifternas bestridande erfor- frågor om nya utgifter, vilka i förslaget förekomma, blivit avgjor-

derliga medel, och skall det belopp, som för bestridande av god- da, skall detta jämte kommunalfullmäktiges. beslut överlämnas till 

kända utgifter måste hopbringas av kommunens medlemmar, faststäl las kommunalstyrelsen, som har att i förslaget införa av fullmäktige 

som kommunalskatt för finansåret. beslutna ändringar och tillägg samt ofördröjligen på grund av det 

' 
Utan hinder av vad i 2 mom. är sagt kan beträffande kommunala fastställda budgetförslaget upprätta debiterings- och uppbörds-

affärsföretag i budgeten upptagas enbart deras vinst eller förlus t. längd. Därvid bör ~n del av~ 79 .§ omförmälda kommunalskatt för 

Vid grundande av fqsta fonder skola fullmäktige för de.samma finansåret, som kommun ej är berättigad att erhålla av staten såsom 

antaga stadgar, innefattande föreskrifter angående fondernas ända- förskottsbetalning _ eller uppbära såsom förskott av de skattskyldiga · 
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i enlighet med va därom är stadgat, i början av finansåret-till skatteutjämningsfonden, eller om sänkning av detta belopp genom 

utgörande fördelas på dem, vilka under föregående f~nansår v arit anli tande av sagda fonds tillgc...ngar. 

skattskyldiga medlemmar av kommunen. Samtidigt skall på dessa Det belopp, som skall uppbäras per skattöre, kan av kommunal-

skattskyldiga till utgörande fördelas kommunalskatten för det när- styrelsen höjas med högst femtio penni. 

mast föregående finansåret, minskat med den del, som av densamma 81 §. 

i förskott uppburits eller debiterats vid under föregående år Debiterings- och uppbördsl~ngden skall innehålla uppgift på 

verkställd beskattning. varje skattskyldigs naru1 och bostad samt det honom påförda anta-

Kommun~lstyrelsen slqi.11, sedan prövningsnäru1dens arbete avslu- let skattören och den härför beräknade skatten ävensom det be-

tats och efter debiteringen av det lagstadgade förskottet för- lopp, vilket för skattens erläggande som förskott uppburits eller 

~ättets, verkställa den i föregående moment omförmälda egentlica debiterats. Längden skall jämväl innehålla särskilda kolumner 

debiteringen. Härvid skall envar skattskyldig tillräknas s&som för erlagda och oguldna skatter. 

Vkortnl.nrr vad under I~Dregående år såsom förskott _nå kommunalskatt a b , , "' .,._, 82 § . 

av h onom innehållits eller debiterats, och resten påföras den Befinnes någon i debiterings- och uppbördslängden upptagen, 

skattskyldige. till utskyld pliktig medlem av k91rununen hava därifrån bortflyt-

Finnes i kommun skatteutjä1ill1ingsfond, kunna fullmäktige på fram- tat under loppet av det å.r, för vilket debiteringen skett, skall 

ställning av kommunalstyrelsen ant i ngen i samband med handläggninge. han icke desto mindre erlägga, vad honom påförts, men vare för 

av budgetförslaget eller senare, innan det belopp, som enligt 1 samma år frikallad från betalning till den kommun, ait han inflyt-

mom. skall uppbäras per sk
2
ttöre, faststä llts, i s_tadgad ordning tat, såframt ej utskylden till si.stnämnda kommun är sådan, att den 

och med i akttagande av fonden s s tadgar besluta om förhöjning av Qör utgå, vare sig0 han varit inom kommunen bosatt eller icke. 

det belopp, som skall uttagas genom beskat tning i syfte att öka 
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. I Sedan debiterings- och uppbördslängden blivit upprättad,-bör . Sedan debiterings- och uppbördslängden i ovan stadgad ordning 

den under åt ta dagar finnas tillgä nglig å lämpligt ställe, på cle t de hållits för de skattskyldige tillgängli5, utsänder korn.munalstyre l-· 

av kommunens medlemmar, som sådant önska, må kunna av densamma t aga sen debetsedlar och verkställer uppbörden på tid, som befinnes 

kännedom. Härom läte kommunalstyrelsen tillkännag iva g enom offent- lämplig. 

ligt anslag och kungörelse t den ordning varom i 148 § stadgas . Var, som uraktlåter att inom utsatt tid erlägga skatten, är 

84. p liktig att på det till betalning förfallna skattebeloppet frän 

An:mi:i.rkning emot debiterings- och uppbördslängden bör vid för- den dag skat ten senast ~ort erläggas till betalningsdagen i 

lust av vidare rätt clärtill inom en vecka efter utgången av den skattetillägg för v2rje fullt belopp av etthundra mark erlägga 

i 83 § utsatta tiden anmälas hos kommunalstyrelsen, som har att en ärl i g ränta av åtta procent. Ej må skattetillägg uppbäras för 

i anledning därav meddela utslag. Den med utslaget missnöjde må längre tid än tre år . 

däröver i vederbörlig crdning anföra besvär men vare icke dest o Yppas felräkning eller apnan uppenbar oriktighet vid taxerings-

mindre ~liktig att det honom påförda utsky ldsbel oppet vid upp- förfarandet, skola uppbördsmyndigheterna, evad den, som härav 

börcsstämma erlägga med rätt att , ifall hans besvär g odkännas, få blivit lidande, häröver framställt anmärkning eller ej, vid an-

det överbetalade åter. 
träffandet av felet rätta detsamma. I ty fall är även den, som 

11 h . d d tt · u+satt -ti'd ~öra Är någon av laga förfa , in ra a- inom ovan u o 
härav lidit s~ada, berättigad att å inbetalad och återburen 

anmärkning emot debiterings- och uppbördslängden, vare berättigad skatt erhålla ränta efter vad i 2 mom.säges. 

att anmäla missnöje däremot i föreskriven ordning och sitt för-

fall styrka inom fjorton dagar, efter det förfallet upphffirt, även Kommunalstyrelse äger att öv:,er de utskylder, som icke blivit 

om uppbörden redan vore verkställd. erlagda och ej heller a v kommunalfullmäktige avskrivna, upprätta 

85 § • . restlängd och överlämna densamma inom två månader efter uppbörds-



" I. l ,, ... 

stämmas slut till utmätnin5smannen på o:rten, vilken det 

att de ogulc.1na utskylderna i l aga orclning indriva och för dem i 

tjänsteväg redovisa. 

87 § . 

Kommunalstyrelse åligger a tt föra bok över kommunens inkomster 

och utgifter samt tillgångar och skulder ä vensom att avsluta rä-

kenskaperna för varje finansär. 

Över kommunens lösa och fasta egendom samt dess förbindelser , 

säkerheter, försäkringshandlingar och övriga värdepapper- skola 

förteckningar upprättas. 

88 § •· 

Revision v.erkställes av de enligt 19 § valda revisorerna, 

vilka det åligger att över granskningen av räkenskaperna och 

kommunalförvaltning~n avgiva berättelse till kommunalstyrelsen 

inom därför i instruktion fastställd tid. 

Verkstä"llande" av f:Q.ctlöpande revision må av kommunalful lmäktige 

uppdragas åt en av fullmäkt'ige tillsatt och dem omedelb2 rt under-

ordnad ständig revisor. De handlingar , som tillkommit vid av 

denne verkstäl l da revisioner, skola tillhandahål las årsrevisorer!l 

89 §. 

. . 

Kommuns räkenskaper skola före den 1 april tillställas års-

revisorerna, vilka skola före den 15 maj verkställa revisionen 

och avlämna revisionsberättelse. 

Hava i revisionsberättelsen anmärkningar framställts mo t 

r äkenskaperna eller förva ltningen, skall kommunalstyrelsen in-

fordra vederbörandes förklaringar och överlämna dessa jämte eget 

utlåtande samt revisorernas ?erättelse till kommunalfullmäktig så 

tidigt, att ä rendet kan upptagas till behandling hos fullmäktige 

vid det sammanträde, som hålles i juni månad. 

90 §. 

I januari månad v2rje år skola av kommunalfullmäktige utsedda 

inventeringsmän för kommuns lösa egendom granska denna samt för 

kommunalstyrelsen föreslå nödigansedda ändringar i inventerings-

längderna. 

Inventering av kommuns fasta egendom skall av inventeringsmän, 

som kommunalfullmäktige för sådant ändamål utsett, fC5rrättas 

åtminstone vart tredje år. 

Inventering smännen för kommuns såväl lösa som fasta egendom 

skola till fullmäktige avgiva utlåtande angående vården av sagda 

egendom samt framställa förslag till s~ dana förbättringar härutin-



' ). 

nan, som de anse vara av behovet påkallade o 
. vunnit la.a

0
a kraft, bli vi· t i· sak pro··v0 .t. Sed 1 t · ·· o an avcor ning agt 

/t. 

91 §. 
rum, skola å.tgärde:p. för det avkortade skatte- eller aveiftsbe-

Å kornmunalfullmäktite ankommer att besluta, huruvida av års-
loppets indrivande icke vidare företagas. 

revisorerna eller inventeringsrnännen för kommunens lösa eller fa s~ 
Har avskrivning av kommunalskatt eller kommunal avgift av ve-

ta egendom framställd anmärkning skall förfalla eller åtgärd fö r 
derbörande kommunala myndigheter verkställts på grund därav, att 

bevakande av kommunens rätt och fördel vidtagas. 
den betalningsskyldige saknat utmätningsbara .tillgångar eller 

92 §. 
icke kunnat anträffas eller av andra laga skäl, utgör sådan av-

Närmare bestämmelser angåen~e budgeten samt kassa- och räken-
skrivning icke hinder för indrivande av det resterande beloppet, 

skapsväsen'det skola av kommunalfullmäktige utfärdas genom särskild 
och ankommer det å kommunalstyrelsen att bevaka komn1unens fördel i 

nu berört avseende. 
instruktion. 

93 §. 
7 kap. 

Äger kommun jord eller annan lägenhet, som av staten, landskapei 
Kommunal skattskyldighet och kormnunala taxeringsmyndigheter. 

eller enskilda blivit till kommunen donerad, gälle om hushåll-
95 §. 

ningen därmed, vad i donationsurkunden är förordnat. 
Till de utgifter, som enligt 7 § 2 mom. i denna landskapslag 

94 § . 
omförrnälas och böra för k.ommunens behov bestr1· das, ·· t ar u an avseen-

Avkortning av kommunalsk11tt eller kommunal avgift rnå beslutas 
de å trosbekännelse och medborgarrätt envar, 

av kommunalfullmäktige eller åv kommunalstyrelsen, med stöd av be-
vilken inom kommunen, evad han där bor eller icke, äger eller 

myndigande i dess reglemente, då skatten eller avgiften finnes 
brukar jord eller innehar annan fast egendom, 

vara olagligen påförd. Dock får sådan avkortning icke verkställaS1 
eller där idkar rörelse, näring eller yrke såsom ock envar, 

vilken inom komnmnen har eller bör hava sitt bo och hemvist, 
ifall ärendet är anhängigt eller genom utslag eller beslut, som 

l --'-'~ _ _........ ________ ..;;:._,;;;;__.. ____________ ..... __ ~----- -



.... .. . 

pliktig att bid:Faga i förhållande till det antal skattören honol enligt lag råder. 

genom taxering påförts. Av den skattskyldigas inkomst motsvarar ett belopp av ett- . I 

Enahanda · skyldighet åligger även menighet, sammanslutning, an hundra mark ett skattöre. 

' stalt eller stiftelse för den i·nlromst de i·nom k c ''" ommunen <1.tnjuta < .96 § 0 

fastighet, näring, rörelse eller annan inkomstkälla. Dock är i ~ Finnes särskilt stadgat,J att kommunalutskyld skall utgå en-

sammanslutning, anstalt eller stiftelse skattskyldig endast fö r ligt annan grund än den i 95 § omförmälda eller att vissa från 

inkomst av fastighet samt av näring och rörelse. skattskyldighet till konununen eljest befriade medlemmar skola tilJ 

Staten och landskapet äro skattskyldiga för inkomst av s å. dana fyllande av särskilda behov bidraga, gälle till efterrättel se, 

lantbruks- och öv.ciga fastigheter, vilka icke användas till. all - vad sålunda är förordnat. 

männa ändamål, samt för halva nettoinkomsten av industriell och Däremot må kommunen ej besluta någon avvikelse från den i 

annan rörelse, vilken är med privata företag j ämförlig . Inkomst nämnda lagrum stadgade gru.np.en för utgörande av kommunala ut-

vilka staten och landskapet erhålla frän sina skogar, uppskattas skylder. I-

enligt de i 136 § 1 mom. onmämnda taxeringsgrunder; av sålunda 97 §. tl 

uppskattad inkomst anses tre fjärdedelar såsom beskattnin~sbar i 
u Taxe!ing skall försiggå i början av 0~et näst efter det rör-

komst. Skatt sk~ll icke erläggas för arrende inkomst, som staten rättningen avser och verkställas av en taxeringsnämnd, som be-

eller landskapet erhåller från utarrenderade bostä llen samt andr står antingen av kommunalstyrelsen, för ändamålet förstärkt med ci-

dylika lägenheter, ej heller för inkomst från produktiva företae erforderligt antal av;kommunarful l rnäkt i ge utse~da röstberättigade 

vilka huvudsaklig·en 2.ro 1·· verksamhet Ir·o··r t · 11 d i go oseende av stat& medlemmar av kommunen, -eller ock av en särskild, av kommunalfull-

och landskapsinrättningars behovo rnäkti€,?'e vald taxeringsnämnd. 

Hustrun skall särskilt beskattas för den inkomst, varöver ho!l Ordförande och viceordförande i taxeringsnämnden utses av il'.'-



kommunalfullmäktige. 

Sålunda sammansatt nämnd skall såv1·tt möjligt utgöras icke 

blott av fastighets- och jordägare, utan även· 
av näringsidkare 

och andra medlemmar i kommunen. 

98 §. 

Taxeringsnämnden tillho··r t~ 
a i., samvetsgrant uppskatta den in-

komst va_rje till kommunen skattskyldi'g iherson 
1:1 kan anses för 

taxeringsåret hava åtnJ'utit av f 
astighet inom kommunen, av d'· a r-

städe s idkad rörelse ·· · \ 
' naring eller yrke samt, därest han i kom-

· munen har .eller. bör h 
ava laga bo och hemvist, av lön, pension 

eller andra inkomstkällor. 
På grund härav påföras' sås01~ i 95 § 

säges, envar skattören. 

Vid 
meningsskiljaktighet röstas efter huvudtalet, och vare 

uppskattning .gällande efter flertalets 
mening. Utfalla rösterna 

lika gäl1e den mening·, . som länder t 1·11 
den taxerades förmån. Vic 

omröstning skola minst två tredJ'ea"elar 
av nämndens medlemmar 

närvara. 

För förfallolös utevaro från 1taxeringsnämndens sammanträden bö 

te ordförande och ledamot,· s~som i· 24 § 
c.:t är sagto 

Medlem av taxeringsnämnd må eJ· vi'd 
behandlingen av sin egen 

.deklaration i nämnden närvarao 

Fullmäkt i ge äga att b$sluta, huruvida och till vilket belopp 

arvode åt ordföranden och medlemmarna i taxeringsnämnden skall er · 

läggas. 

Lag samma vare angående gottgöre lse för resekostnader. 

99 §o 

över taxeringen upprättas en l ängd , som för varje skattskyl-, 

dig upptager hans uppskattade inkomst från fastighet, av näring 

och rörelse eller av annan tillgång samt det ant al skattören 

honom :påförts. 

100 §. 

Sedan taxering blivit verkställd, skall den däröver upprätta-

de längden tillställas ordföranden i kormaunalfullmäktige, vilken 

har att genom kungörelse på kommunens anslagstavla tillkännagiva, 

på vad ställe densamma kan av dem , som sådant önska, överses och 

granskas inom åtta ffigar från den t~d kungörelsen anslogs. Kungö-

relsen bör även innehålla underrättelse om dae, då skattskyldig 

är i tillfälle att emot längden .framställa de anmärkningar, 

ti l l vilka han kan finna skäl . 

På u tsatt dag bör l ängden vid sammanträde av fullmäktige, för-
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stärkta med en f järdedbl av taxeringsn~imndens härti1·1 av 
nämnde~ 

u t sedda ledamöter, till allmän granskning framlägr::as, därvid 
en .. 

var lämnas tillfälle att mot längden göra anmärkni ng, vartill 

han beträffande de h 
n onom övergångna taxeringen finner· anlednin 

g, 

Över framställd anmärkning beslute sålunda förstärkte kommunal-

fullmäktige genast och låt~ så vi -"-t anm·· k · 
- , L • ar ningen godkännes, 

därav föranledd ändring i längden införa . 

Kommun vare dock obetaget att uppdraga prövningen av anmärk~ 

ningar mot taxeringslängden åt en särskil d 
, av kommunalfullmäktig 

utsedd prövningsnämnd, vars medlemmar 'till en fjärdedel av hela 

antalet böra väljas bland 'ledamöterna i taxeringsnämnden., ·· 
Ar 

prövningsnämnd tillsatt 
. , sammanträde nämnden, sedan den i 1 mom. 

utsatta granskningstiden förflutit 
' på tid och ställe, varom 

kungöres, pä sätt i denna landska~pslaa: k 
_ ._. om ommunala kungörelser 

stadgas, för att mottaga och pröva de anmärkningar, som emot taxe· 

ringen framställts. 
Prövningsnämndans beslut i varje fråga skall 

genast ~fter avgörandet offentliRen avs~g0as . B 
~ ~ eträffande omröst-

ning, skiljaktighet i meningar, beslutförhet och ansvar för för-

fal l olös utevaro samt · ··t 
ersa tni ng, gälle för prövningsnämnd, vad i 

98 § om taxeringsnämnd finnes föreskrivet. 

.. -
' ' 

I pä ovannämnt sätt tillf;!att särskild prövningsnämnd utse 

kommunalfullmäkt i ge ordförande och viceordförande. 

8 ka;p . 

SkyldiP;het att av2.'i va inkomstdeklaration för kommunal beskattnin,c;i;. 

1 01 § o 

Till ledning vid taxering för den kommunala beskattni ngen 

vare, oberoende av medborgarskap, · envar, som enligt 95 §är t i l l 

kommunen skattsk:-yldig, pl i kt i -g att ti l l komml-mens taxeri ngs-

nämnd €;lVgi va uppgift , kallad deklaration, över sin inkomst 

imder föregående åro 

102 §. 

Skyldighet att avgiva deklaration ell er annan uppgi ft, varom 

i denna l andskapslag stadgas, å l ieger för hustru mannen, i fall 

icke hustrun särskilt skall beskattas, för omyndig och under 

förmynderskar stående person förmyndaren, för s~clan frånvarande, 

för vilken god man förordna ts, g odemannen, beträffande v a d han 

har under sin förvaltning, för oskiftat s'.Gärbhus elen, som har 

boet om händer, evad han är d.eläc;are e :::_~ er syssloman samt, där 

boet är skiftat, den, som vid tiden för skiftet förvaltat boet. 

Avliden persons inkomst deklararas av den, som enligt l ag äger 



--
att låta uppteckna boet. 

· För bolag, andelslag, ekonomiska föreningar och stiftelser "' 

åligger deklar ationsskyldigheten jämte dä rmed samra2 h.. · d -- - ~n a n 5an e 

förpliktelser vederbörande styrelse, förvaltnin~ eller - syssloman, 

Den, som för frånvaro 'eller am1an orsak är hi"ndrad att dekla-

rera, vare berättigad a tt hos taxerine;snämnden anmäla annan per-

son att i sitt ställe f 11 ·· u_ gora deklarationen med angivande till-

lika av tiden för uppdra?:ets varakti}g:het. N.. d · - _ . anm en åger se dermer1 

i allt, vad deklarationen rör, ~ålla sig till ombudet men 

huvudmannen dock själv äventyret', ifall n tigot i avseende å 

uppgiftsskyldigheten av o1nbudet åsidosättes. 

lOJ §. 

Deklaration av~ives på heder och samve+e. D 
- u en avfattas skrift 

ligen medelst ifyllande av blankett, en eller flere, enligt av 

landskapsnämnden fastställda formulär och bör upi1taga: 

a) den deklarationspliktiges nanm, yrke eller verks amhet , 

ningsort och adress; 

bo-

b) noggrann uppgift över hans inkomster under den tid beskatt-

ningen avser; 

c) uppgift, behöriuen sneci·fi"cerad o·'ve~ u l.' ·- de avdra.z från brutto" 

·-

inkomsterna, som han yrkar a-ct ,f å r ä lma sig till godo vid taxe -

ringen, samt, om avdraget är beroende av inkomstens storlek, upp- , 

gift därom, att han icke haft i annan kommun ska ttbar inkomst el-

ler, därest han haft sådan inkomst, huru stor denna inkomst i de 

olika kommunerna är sammanräkna d. 

Har uppgiftspliktig drivit r@relse eller yrkesverksaDLhet på 

olika orter eller eljest haft inkomst inom två eller flere kom-

,muner, skall han i dekla rationen tillika anc;iva, huru enlie;t 

hans mening inkomsterna böra i avs E:: ende å taxeringen fördelas 

mellan de särskilda kommunerna. 

104 §. 

Angående ·inkomst från lantbruksfastighet eller annan inkomst-

källa, som endast UJ)pskattning svis kan bestäi:mrms, vare de klara-

tionspliktie s kyldig att i s t ä llet för sifferuppgifter meddela de 

upplysninear, som ä ro av nöden för beräknande av sådan inkomst. 

105 §. 

Bolag, andel slag och ÖVJ:;:iga näringsidkare bör,r;, , såframt de en-

ligt gällande lag äro skyldie a a~t föra bok, jämte deklarationen 

. inlämna bestyrkt avskrift av in- och utgående balansräknine; sarn.t 

vinst- och förlustkonto för de Jl tid deklarationen omfattar ävensom 



specifikation över verks t ä llda avskri vnin~rir å fasti,~het, · 
-':l: ~ inventa, ~ verifikat me d flere handlingar, som kunna tjäna till ledning 

rier, maskiner och mera dylikt. vid hans tax ering. Granskning en av handlingarna bör, såvi tt 

Bolag, andelslag och ekonomiska föreningar åligger e. tt tillika möjligt, ske i den uppg iftspliktiges bostad eller affärslokalo 

inlämna avskrift a v sin revisionsberättelse jämte protokollsutdra: 
" 

Taxering snämnden kan ock 1 :1ta edsvuren revisor granska den 

utvisande, vad i anledning av revisionsb erättelsen vid a llmänt skattskyldiges bokföring och dä rur meddela nämnden för taxerin-

samma nträde beslutats. gen erforderlig a uppgifter. Där uppgiftspl ikt i g det fordrar, är 

106 §. taxeringsnä mnden skyldig att i a kttaga s å dant förfarande. 

Skattskyldig v a re :pliktig a tt, förutom deklaration, på anmaning 108 § . 

av taxeringsnämnden meddela de uppgifter och ~om:plett erande upp- I nedannämnt avseende är.o vederbörande skyl diga att på för-

lysningar, som nämnden"finner för taxeringen erforderlie a:- frågan av taxeringsmyndigheterna tillhanda hålla desamma eller av 

Möter svå righet att a vgiva.dessa uppgifter skriftlig en, v a re dek- dem befullmä ktigad person upplys ningar, nämlig en: 

larationsµliktig medg ivet att själv eller genom ombud göra ifrå- a) statens, landskapets, kommuns eller annan meni ghets äm-

0 ·avarEmde meddelanden muntligen, varvid desamma böra a v taxerin.:::; s- betsverk och mynd i ghet beträffande vid dem anställda personers 

nämndens ordförande på blankett iD-föras och av den, som uppg if- a vlöningsförmåner under nästföregå ende år; börande, då med tjäns-

terna avlämna t, med namnunderskrift bestyrkas under enahanda för- teb efattning följt fri kost, boställe, bostad eller löningsjord 

pliktelser, som föreligga ~id avgivande av deklaration. eller inkomst ay sportler, expeditionslösen, bötes- eTIBr beslac;s-

107 §. andelar eller andra obestämda eller extra inkomster, s å dant sär-

På anmaning av taxeringsnämnden å ligg er det skattskyldig att r1cä skilt meddelas•. 

tid, som honom av nämnden förelägges, till genomseende av nämnden b) allmänt verk samt ~tyrelser för inrättning ell er stiftel-

förete sina affärsböcker, inventeringslä n g d, kontrakt, skuldsedlaT1 se, där befattni n g sha v a re eller annan ä gt utbekomma pension el-



ler understöd, ävensom styrelse för inhemsk livförsäkrinp:s- 1 
~ e -

ler li vränteanstal t samt syssloman för utländsk sådan aiistal t , 

ang&ende beloppet av pension, understöd eller livränta, som un-

der nästföregående år tillkommit viss })erson; 

c) förmyndarnämnd och kommunalstyrelse, angående sammanlagda 

beloppet av omyndigs i förmyndarräkning redovisade inkomst fö r 

visst år; 

d) envar arbetsgivare 0 i IVIarieharnn eller på landet, beträff an-

de hos honom under nästföregående år tillfälligt eller fast a n-

ställd persons avl;.iningsförm,°1.ner under sagda tid med iakttagan-

de i tillämpliga delar av vad ovan under punkt a) är sagt. 

Då besvär över taxeringen anförts, vare bolag, banker, bank-
1
1 

I 
filial och agentur ävensom övriga inrättningar liksom ock enskil-

da personer förpliktade att på anhållan till prövningsnämnd 

eller av den utsedda personer avlämna upplysningar och bevis fö r 

utredande av besvärandens inkomster. 

Ifrågavarande upplysningar böra på åtgärd av beskattnings-

myndighet hos vederbörande avhömtas. 0 

109 § . 

~~~~ . 

Sammanfaller de i 105 § i d~nna (lag omförmälda uppgiftsplik-

.• 

tigas räkenskapsår icke med kalenderåret, vare dessa skyldiga 
I 

att deklarera samt förebringa i sagda § omnämnd utredning för . I 

det räkenskapsår, som avslutats närTI).ast före utgången av det 

kalenderår taxeringen avser. 

110 §. 

Blanketter för deklaration skola genom kommunens :försorg och 

på dess bekostnad avgiftsfritt tillhandahållas de deklarations-

pliktiga på platser inom kqmm.unens område, vilka av taxerings-

nämnden bestämmas. 

111 §. 

Envar, som önskar upplysnil}g beträffande sin deklarations-

plikt eller sättet för deklarationen, have rätt att för erhål-

lande av handledning vända sig till person, som av taxerings-

nämnden därtill förordnats . Denna person, vare skyldig att på 

begäran jämväl biträda deklarationspliktig vid deklarationens 

skriftliga avfa,ttande. Ersät~nints härför må v~rken betingas 

eller mottagas. 

112 §. 

I 101 § omnämnd deklaration ingives antingen till taxerings-

nämnden eller till av denna därtill utsedda personer inom tid, 
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som a v n ämnden bestämmes , och som skall kommunens medlemmar till . nämndens ordförande,undertecknad. Däri bör för övrigt angivas 

kännedom kungöras, så som angående kommunala tillkän: ·1 agivanc1en icke allenast den tid, som den uppg iftspliktige för å liggandet s 

är föreskrivet. Sagda kungörelse bör j ämväl innehålla uppgift fullgörande förelägg es, utan ä ven det äventyr han är underkastad, -

om: påföljderna av underlå ten eller falskt avgiven deklarat ion, såframt anmaningen ej hörsammas. 

vem eller vilka taxeringsnämnden förordnat att lämna i 111 § om- 1 
114 § . 

förmälda h andledp,ing, v e,r och på vilka tider deklarationsblan- Deklaration och ari.nan uppg ift, som av g ives skriftligen, må 

k e tter kunna a v deklarationspliktige erh å llas samt till vem dek- j ämväl kuti'na på den ~ppgi :ftspliktiges eget ä ventyr i betala t 

larationen bör inlämna s. · brev med posten insändas till taxeringsnämnden inom föreskriven 

Dekla ration och annan uppg ift; som skall a vg ivas på grund. av tid. 

anrnaning, inlämna s direkt till taxering snämnden inom tid, s om i 115 §. 

anmaningen best ämmes. Vid inlämna nde eller insända nde av deklaration eller annan 

Tiden Iör avgivande a v deklaration och a nnan uppg ift må ~å den uppgift v are ej,nödigt att bilägga fullmakt eller annan handling 

uppgiftspliktiges anhållan a v taxering snämnd.en efter prövning till styrkande av a tt u32pgiften avgives a v behörig person. Dock 

förlängas. bör utredning i nämnda avseende på anmaning förebringas , såframt 

Över verkstä lld deklaratton vare deklarationspliktig berätti- taxeringsnämnden på g rund a v särskilda oms t ä ndighe ter prövar så-

gad att erhålla bevis. dan v a ra erforde r lig. 

113 §. 116 § o 

Anmaning, som i avseende å fullgörande av deklaration eller Utan hinder därav, att uppg ift uteblivit, och me d rätt att 

annat åliggande enl igt denna landskapslag av taxeringsnämnden 

rn.eddelas uppg iftspliktig, skall vara skriftligen avfatta d och a-V 



, .. 

stämma den skattbara inkomsten. svarar blott med boets tillgånga r. i 
Är boet skiftat, må deläga- - · 

Dä vid försäljnings- eller annat avtal köpe skillinge ri ell er re ic}rn å sättas större dal av sådan taxering, än som på hans an-

annat vederlag eller tiden för dess erläggande avsevärt avviker del i boet sig belöperQ 

ifrån v ad på orteri·ä r sed och det framgår, a tt ett dylikt avtal 119 § .. 

uppg jorts i avsikt att väsentlie;en nedbringa den utgående skat- Deklaration och annan uppg ift, som avgivits till ledning för 

ten, have taxering snä mnden rätt, att, med beaktande e::v alla på sa. taxeringen, må icke delgivas andra än de medlemmar i taxering s-

ken inverkande omst ändigheter, enlig t prövning bestäIQ.ITla det pris nämnden, vilka deltagit i 5.rendets behandling , samt myndighet, 

och den betalning stid, som böra l ä ::-gas till g rund för fastE t ä l- som för prövning och besvär över taxering en eller för annat 

I 

iahde av den beskattning underkastade inkomsten. 
ändamål a v dem har beh ov. Ej heller må densamma inom taxerings-

Lägges avgiven uppgift icke till grund för taxering en, bör eller prövningsnämnd föredragas i vidare mån, &n som för deras 

anledning en därtill angivas i taxerine snämndens protokoll och på prövning ä r oundgänglig en nödig t, eller i nämndens protokoll in-

begäran meddelas den ska ttskyldige. tagas utförligare, än p c} grund a v föreskriften i 116 § mom.J }?å-

117 §. kallas. Nämnden äger, där sådant av vede r börande uppgiftsplik-

Har i följd av uraktlå ten eller oriktig t a vg iven deklarat ion tige påyrkas eller skäl dä rtill eljest föreligga , anförtro 

eller m.nan uppgift n&got belopp av den skattskyldiges inkomst granskning en a v uppgifterna å t tre av nämndens medlermnar, vilka 

blivit otaxe r a t , må sådant ::..nkoms tbelopp ä nnu kunna under n ågot a det tillkommer a tt sedermera med dela nämnden, huruvida sagda 

de nästpå följ a nde tre å :te n av taxering snämnden, dä.rest förhå l - uppg ifter ä ro riktiga . 

l andet kommer till dess kännedom, underkastas t~ering . För övr i g t ·ligger det envar, som på grund av tj ä nst eller 

118 §. offentlig t uppdrag tager befattning med dekla ration och taxe-

Har skattskyldig avlidit, drabbe eftertaxeringen dödsboet, sorn ring eller därvid tillkomna handlingar att i obrottslig tyst-



nad hålla, vad honom angå ende de taxerades inkomster och fö rmö -

genhe,tsförhr~illanden dä rigenom blivit kunnigt. 

Dock må taxeringsl ä n g denrej såsom h emlig betraktas . 

120 § . 

Sedan taxe ring blivit slutförd och prövning snämnden fullgj ort . 

sitt uppdrag , skola avgivna deklara tioner j ämte till dem hörande 

handlingar av kommunens s tyrelse under 1 8. s förvaras i minst f em 

å rs tid, va refter de sedermera , så vitt desamma icke h ro behöv-

liga i anl edning av a nför da besvär, anhäng~ggj ort åtal eller för 

annat särskilt ände.nå l, ehlig t nämnda myndi ghe ters prövning må 

förstöras. 

121 §. 

Avg ive s icke inom utsa tt tid deklaration "eller ann an till 

taxeringen s i g hänförande uppgift eller tillhanda h ållas icke 

t axeringsn ämnden äskade handlingar eller upplysningar, a tt på 

sätt i 101, 1 03 , 104, 105, 106, 107 och 115 §§ säges, eller äro . 

de meddelade u ppg ifterna bristfä lliga , kan taxering snämnden , 

därest den skattskyl di ge icke kan förebringa omständigheter, som 

ursäkta hans fö rsumlighet, utöver i nkomstskatten påföra denne 

en förhöjning därav med högst tjug o proc ent. Nämnden må, där så' 

dant pröva s nödigt, anmana den försumlige att ihcmi förelagd 

ny tid fullgöra sin uppg ift spli:-kt. 

Hörsamma s icke heller denna anmaning, kan den skat t skyldig e 

ytterligare påföras en förhöjning med ända till trettio procent. 

av inkomstskatten, såframt han icke förmår a nföra l a ga skäl för 

s in urakt l åtenhe t. 

Den, som för att bereda s i g eller annan nytta genom avgivande 

av falsk deklaration e~ler annan till ledning för taxering en 

uppgift 

avse El d ,ron.dandrager eller söker a tt undandraga kommunen skatt, 

straffes såsom i straffl agen säges. 

123 § . 

Tre dskas den, som enl i gt 108 § äger tillhandah å lla taxerings-

myndigheterna äskade upplysningar, at t fullgöra sin skyldighet 

härv_tinnan, vare förfallen till högst tio dagsböter , och för e -

läge e rätten honom , där s å dant yrkas , visst ä ventyr att inom av 

rätten utsatt tid iakttaga, vad honom uti ifrågavarande avseende 

åli gg er . 

1 24 §. 

Bryter n ugon emot den honom på grund a v tjänstebefattning en-

J 
r 
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f ligt 119 § ,Q ligt;ande tystnadsplikt, st~mde ansvar s8 som för 
-.. 

t;illverkat eller tillsaluhållit; 

t jänsteförbrytel_se. Yppar annan person olovligen, vad jämlikt 2) dividend eller utdelning, som den skattskyldige uppburit 

I 

sagda paragraf skall hemlighållas, straffes med böter eller från aktiebole.g-; 

fän,:;else , i högst ett år. 3) den vinst, som affärsföretag kan uppskattas hava av sin 

Ej må förseelse, som här nämnes, av allmän åkl agare åtalas , inom kommunen bedrivna rörelse, även om densamma utövas genom 

om icke mål säg·ande an,ci:i vit dens"' .. nu11a ti· 11 "' -'-al 
-- '-': d u • 

agentur, avdelningskontor, filial eller annat dylikt organ; 

9 .kap. 4) vinster av tillfällig natur, _därunder inbegripen vinst u 

Skattbar inkomst och förfarande vid taxering. icke yrkesmässig avyttring av sådan fast eller lös egendom, som 

125 § . säljaren genom köp eller byte förvärvat, om den fasta egendomen 

Såsom inkomst, på grund varav skat t skall erläggas, anses me' varit i säljarens ägo under mindre än tio år och lösegendomen 

sådan begränsniµg, som nedan säges, skattskyldigs samtliga års- under mindre än fem år, dock efter avdrag av möj+igen liden 

intäkter i penningar eller penningars värde. förlust å andra likartade överlåtelser; 

Såsom inkomst från lantbruksfaE(tighet skall anses den net to- 5) förmån, som skattskyldig åtnjutit z enom egen eller fri bo-

inkomst, vartill avkastningen från likartade fastigheter i nom stad för sig och sin familj; så ock det arbete, den skattskyldi-

koJILmunen med beaktande av på orten gängse drift- och underhålls ges hemmavarande b arn eller andra familjemedlemmar, hustrun un-

kostnader, arbetslöner samt skälig värdeminskning, i medeltal dantagen, utfört till förmån för den skattskyldiges hushåll, 

under det föregående åre t enligt uppskattning stigit. därest de icke särskilt beskattas, dock ifråga om envar famil-

Såsom inkomst rälmas även jemedlem med beaktande av de 0_vdrag, vilka i 129 och 138 §§ om-

1) vad skatts,kyldig ,för sin och sin familjs r äkning tillgodo· förmi:-i.las; samt 

gjort s i g av avkastningen från näring e ller av varor, som han 
6) av trädgård, fiskevatten, betes- och jaktmarker och övriga 

---



.. ; ... 
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1 a 
. !l.r 

eller konstnärli0~·a studier eller vetenskapliga under~. skapliga -
därmed jämförliga förmåner erhållen nettoinkomst, så ock den 

skattskyldiges inom lanthushållningen utförda arbete, lednin1:r 
' <..> 1 · eJ· heller riksda~smanna- eller landsting smannaar. vo-_ sö cningar, ...., . 

av arbetet däri inberäknad, uppskattat i penningar till bel opp den, ersättning för ledamotskap i landskapsnämnden, kommunal-

som för detta arbete bort erläggas åt en avlönad person. Vid fullmäktige, kommunalstyrelsen och andra kommunala för t roende-

skattens bestämmande för sistnämnda inkomst skall i avseende e uppdrag, statens och landskapets kommitteer eller vad som av 

minskning beaktas den tid den skattskyldige ägnat sig åt annat staten, landskapet eller annat offentligt samfund anvisats till 

förvärvsarbete. 
bestridande av vid till fälligt uppdrag förenade särskil da kost-

126 §. 
nad,er. 

S1som inkomst anses icke: 
127 §. 

1) vad som förvärvats genom giftorätt, i morgongåva eller Vi d uppskattning av inkomst må avdrae; ske för alla kostna-

fördel av oskiftat bo, i hemfölj d eller genom gåva, arv, test~ der för inkomstens förvärvande och bibehållande, dock icke för 

men te eller fideikommiss, till make eller arvinge i rätt UPIJ-
skat tskyldigs eller hans fami ljs levnadskostnader, e j he l ler 

eller nedstigande led, ej heller sytning; dock räknas s§som i n-
för ränta å hans i egen fastighet eller näring nedl2gda egna 

komst sådant understöd i penningar eller varor, som på grund a 
k?pital eller för vad den skattskyl dige nedlagt i nybyggnad el 

åtagande eller annan förpliktelse å bestämda tider erläggas ; 
l er för utvidgande av sin rörelse i maskiner m.m. dyl i kt. 

2) skadeersättning, däri inbegripet, vad som erhållits på Såsom,omkostnader för inkomstens förvärvande anses även: 

grund av sjuk- r;:;ller olycksfallsförsäkring; 
1 ) avlöni ng, kost och andra förmåner, som skattskyldig 

3) på grund av liv- eller kapi talförsäkring utfallet kapital av ,,.,_onon1 bedriven när i ng än lantbruk, an-utgivi t åt i annan 11 
\ 

samt 
vända hemmavarande be.rn över 1 5 år, dock ej till högre be l opp 

4) stipendium eller reseund'erstöd, som ut~ivits för veten- än 500 mark för varje barn; 



... 2) värdeminskning å byggnader, maskiner, i nvent arier och " ~' 0 1)-å·ad.ministrations- och bostadsbyggnader: 

\. 

andra med dem j ämförliga föremål, som använts 1· k t s a ·tskyldigs av trä . o ••• c •• .••••••••••••••••••• • ••• o • • • • • 3 % ; 

näring; av sten •o••o••••••o••···········••o•o•••••• 1 %; 

3) skälig·a kostna der, s f.. 1 '-t om oran e·c s av forskningsres or 8~ 2) å fabriksbyggnader och krafts t ationer: 

anskaffning av forskning·smaterial, vetenskap11· g 11 e er facklit- av -t:;rä •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 5 % ; 

teratur, eller el j est av vetenskapligt arbete, så ock av u töv- av s ten • .•..••..•..•..•..••.••....• • • • • • • •• 3 %; 

n ing av konst, därest ej dessa kostnader erlagt~ med stipendi 3) å ekonomi ebyggnader: 

ell er rese~mderstöd, som nämnes i 126 § 4) p . ; av trä ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 c1a • 
I t 

4) för klassific e:vi ng av fartyg reserve.rade medel, likväl av st en •.......•. 0 
•••••••••••••••• • · •• • • •• • • • 3 % i 

i cke till högre belopp än vad skälie;en kan antagas vara er for-

derligt vid årligen skeende avsättning av mede l för nämnda s a o o e s e e e e e t t t t t f ! ! 1 f f ! ! • • ! ! ! • ! ! r 4a • Q I , 

ändamål. 
I 0 0 0 t I 0 ft 0 0 0 ft 0 0 t ft • ft ft ft ft • ft ft ft ft • O 0 ft ft ft ft t C t 3 °h • i t 

128 §. 4) å maski ner och ångpannor, kraft~verföringsanläggningar , 
,-

Värdeminskning å byggnader, maskiner , inventarier och andra elektri ska l edningar , v a tten- och gasl edningar 8 %; 

· med dem jämförliga förem.~. l, som använts i den skat t s~yldige s 5) ä rörlig materiel, arbe t sredskap och 

näring , skall i det avs eende 127 § mom . 2 innehåller, efter rö· 

relsens och föremålens beskaffenhet bestämmas till högst föl - 6) å fabr i ks- och k ontorsinventari er •••••• 10 %; 

j ande procenttal av föremål ens värde, vilka fasts t äl l as efter 7) å f artyg: 

gängse pris, förutom i fråga om f a 1·tyg, beträffande vilka de -
J... •• 12 c1_ av vra • o o ••••••••••••••••••••• , , • • • • • • • • • • 70 ; 

samma fastställas enligt anskaffningsvärdet: av j ärn •••. o •••••••••••••••••• o ••••••••••• 6 % ; 



8) automobiler i yrkesmässig trafik • • • • • • • • • . 20 ;ta. 

för jorubrukets behov. 

avdrag, än vad ovan säges, må honom efter prövning beviljas så 

Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

2) ränta å gäld; 

3) förlust å skattskyldigs näringsverksamhet, som icke är 

att hänföra till kapitalförlust; 

4 ) 0b1 ig.!:i t Qr · <::i lr f · · · '1 · · f , , , , , . • .-.. --... , .i.~,". P.,:r:Ei.a..<1r.:i.ngqa"'g:i. ·t . ~w.mt avgifter, som erlaets 

t~~~ .~~betslöshetskassor; 

5) avgifter till pensions-, änke- och pupill- samt annan 

dy:J.:i,1\ .l\s,qsa,,, ), ;"°:i,,l,l~~n ,d.~4, .nå. .,g:c-u.nd.. .av;, tjänst eller befattnine 

f 
22$t 

f.•t!: . 
6) arbetsgivares folkpensions- och barnbidragspremie. 

130 §o 

Såsom lantbruksfastighet skall vid taxeringen anses lägenhet . . 

eller del därav, egen eller legd, där lanthushållning eller 

skogsvård bedrives. Avviker odlingssättet för lantbruksfastig-

het väsentligt från det på orteh allmänt brukli a, skall den så-

lunda erhållna tilläggqinkomsten i skälig mån beaktas vid taxe-

ringen. 

131 §. 

För bestämmande av den skattbara avkastningen från till lant- · 

bruksfastie;heter hörande odlade marker och naturlie;a ängar upp-

delas dessa~ kla~ser på följande sätt: 

li.krar, till vilka hänföras även kärrodlingar, indelas med 

hänsyn till produktionsförmåga i tre klasser efter den i havre 

uppskattade skördemängd, som jorden årligen avkastar per hektar, 

orten 
qå på/vanlig odlingsmetod tillämpas och skörden är medelmåttig. 

Åker hänföres till: 

I klass, om nämnda skördemängd beräknas utgöra minst 1.300 kg; 

II klass, om skörden är minst 900 kg, men under 1.300 kg; samt 

III klass, om skörden understiger 900 kg. 



~t~ 
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På orter, där avkastningen av åker icke kan uppskattas i hav ~ 

reskörd, skola till g::aund för klassificeringen tagas sådana kv 
. ai 

titeter r!@ig, korn eller odlat hö, som i värde motsvara förenärnnu 

havremängd. 

NaturligEl ängar indelas med hänsyn till sin produktionsförmå~ 

ga i tre klas,er efter den mängd torkat hö, som ängen beräknas 

årligen av..Lkasta per hektar, clå skörden är medelmåttig. Natur-

lig äng hänföres till: 

I kl ass, om nämnda .skördemängd utgör minst 2. 000 kg; · 

II klass, om skörden överstiger 1. 000 leg, men under 2. 000 kg; 

samt 

III . klass, om skörden understiger I.000 kg 0 

Är jorden avlägset belägen från g~rden eller i betydande grad 

besvärad av stenbundenhet eller andr2 odlings- och gödslingskost 

nader fördyrande naturförhållanden, bör den, där den.samma med 

hänsyn till avkastningen skulle höra till I kl ass, hanföras till 

II kl ass samt enligt avkastningen till II kl ass h~rande jord til 

III kl ass. 

132 §. 

För ·bestämmande av den avkastning från skogsmark, som för k oJJl 

I. 

231 
- f F . . 

munalbeskattning skall~ uppskattas, uppdelas sJrne;s1Ilarken. ;' f'1as- ._"}. 

ser beroende av, i vilken mån till densamma hör jord av nedan-

nämnd beskaffenhet och med beaktande av att: 

till I klassen hänföras egentliga skogsmarker med frodig växt- / 

kraft samt friska och något fuktiga sänkor med bördig jord även-

som bördiga sluttningar med huvudsakligen m'orängrus ell er lc;r-

g;und och överhuvudtaget skogsmarker, som väl lämpa sig för upp-

odling; 

till II kl assen hänföras skogsmarker, som till någon del äro 

sämre och mindre växtliga än I klassens och som icke heller väl 

lämpa sig för uppodling; 

till III kl assen hänföras torra ljungmoar , moar, bevuxna 

med ljun.g och lav, samt med dem i avseende å produktionsförmåga 

jämförliga- stenbunclna skogsmarker; 

till ·· IV ldamen hänföras vattensjuka skogsmarker, bevuxna med 

tvinig gran- eller l övskoe;, samt andra i avseende å produktions-

förmåga med dem jämförliga marker; samt 

till V klassen hänföras egentl i ga myrar samt med avseende å 

produktionsförmåga med dem jämförliga bergbundna marker och 

hCilster, vilka alstra en tvinig och gle s skog. 



tt! 
iii 133 §o 

Då avsättningsm9 jligheterna för avkastningen av åker oGh na-

turlig äng i närheten av stad eller annan konsumtionsort el l er av 

annan orsak i skilda d.elar a v kommunen äro väsentligen olika , kan 

kommunens område för noggrannare utredande av markens nettoav-

kastning efter omsättningsmöjligheterna indelas i två eller , om 

särskilda omständigheter det påkalla, i tre zoner. 

Då kommuns skilda delar med hänsyn till avsättnin ·s- och tran 

:portmöjligheterna väsentligen avvika från varandra, kan kommunen 

med avseende å sina skogsområden indelas i zoner , 

beroende därpå, om i trakten finnes avsättning för alla slags 

trävaror , från timmer till klenare brännved, eller endast för 

timmer, props och pappersved eller med dem jämförliga trävaru-

slag eller endast för timmer eller :::.ndra grövre trävaror. 

134 § . 

Vid faststäl l andet av de grunder, enligt vilka från lantbru.lrn 

fastigheter erhåll na inkomster skol a uppskattas, äger taxerines-

näm_-r1den: 

1) besluta, om kommunens område skall utgöra en zon eller oro 

den me·d hänsyn till de olika avsättnin~smö jligheterna för av-

-. 
\ 

2~3. 

kastning av åker och naturlig äng eller av skogsmark ~ ~oggra;.~~ 
. ,._ 

nare utredande av markens nettoavkastning b~r ind.elas i skilda 

., . 

zoner och i huru m<i.nga sådana av var t dera sl2 cet, samt bestäm-·. 

E1a , vilka delar av kommunen skola 1').öra till varje zon; 

2) ffastställa mede lne ttoavkastningen fr1n åker och naturli~ 
' C> 

änc per hektar för skatteåret , skilt för varje klass, med beak-

tande av på orten van-1iga drift- och lmderhällskostnader, ar-

betslöner samt skäli 0 ·a värdeminsknincar, börande detta, om kommu-· 

nen är indel ad i zoner, ske zonvis; 

J) bestämma, skilt för varje zon, trävarors medelpenning-

värde per k'\,\Dikmeter under skatteåret; 

4) på grund av det i punkt 3 nämnda värde och de i 135 § 

nämnda produktionsmedeltal samt med beaktande av i punkt 2 nämn-

da avdrag bestämma penningvärdet av medelnettoavkastningen av 

skogsmark IJer hel~_+ar i· varJ·e 1 1 b" d u ,( ass, oran e detta, om kommunen 

indelas i zoner, ske zonvis. 

135 §. 

Den §3.rliga tillväxten av skog per hektar uti de i 132 § nämnda 

klasserna framgår av följande produktionsmedeltal: 

I klassen 4 kubikme ter 



II klassen 3 kubikmeter 

I II Il 2 Il 

IV " 1 Il 

V " 0,5 Il 

136 §. 

Taxeringsnämnd, som valts för verkställa nde 2_v följ8cnde 

taxering , tillhö1~ att före utgången av oktober månad fatta be-

slut därom, til l vilka belopp nettoavkastningen per hektar av 

odlad mark och naturlig äng samt skogsmark skall uppskattas 

i ndelning, dels enl igt jordens beskaffe~het och ägornas belägen-

het samt dels, där det befinnes nödigt , enligt fastighetens läge 

med hänsyn ,till trafik- och konsumtionsorter . 

Ett exemplar av taxeringsnämndens beslut angående beskattnini:S 

grunderna skall ofördröj:iigen till ställas l anclskapsnämnden , och 

. ett annat exemplar på lämpligt ställe inom kommunen framl ägga s 

till de skattskyldigas granskning under f jo ·_· ton dagar , räknat 

från den dag, då ärendet kungjordes på sätt om komn1unala t ill-

kännagivanden är stadgat, denna dag oräknad . Skattskyldig, s om 

e j åtnö j es med taxeringsnämnds beslut, har rätt att däröver gö r a 

anmärlming mede l st skrivelse, s om inom fjorton dagar från den , d<'l 

beslutet till de skattskyldigas granskning framlades, nämnda dau 

f : I.~,., 
f ;:~ -~»! 

or8.knad , skall ti l l taxerin.::-snämndens ordförande i ngivas, '-dock , ~ 

, I 

må anmärknings skrivelsen j ämväl på avsändarens risk i nom den fo..,. : 

reskrivna tiden till taxering snämndens ordförande genom förmed-

ling av postverket i franker~t brev insändas . Ordföranden skall 

å anmärkningsskrive l sel'! anteckna , nä r den till honom i ngivits el-

ler inkommit, samt ofördröjligen densamma till lanclskapsn2Jnnden 

överstyra jlimte taxeringsnämndens utlåtande samt utredning av ti-

den, då t axeringsnämndens beslut framlades till granslming. 

Land:.ka11sn:Lrnnden skal l , oberoende av om aYl.Jilärlming e jorts mot . 

taxeringsnämndens beslut eller e j , beträffande beskactningsgrun-

. derna för skatteåret vidtac;a s ·~u:iana ändringar, som äro av nöden, 

för at t beska ttningen må bliva riktie; och i hela landskapet en-

hetlig , samt därefter slutligt fastst ä lla de grunder, vilka av-

ses i 1 mom. och vil ka skola t illämpas vid b~skat tningen • 

137 §. 

Eft er det de grunder , enlie;t vil ka i nkoms terna från l ant-

bruks:fastigheter böra uppskattas , genom l andskapsnämndens beslut 

. bl ivit faststäl l da , tillhör det taxeringsnämnden att en l j_gt 

nämnda grunder och i stöd av de uppgi f t er , s om erhållit s av de 
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skattskyldiga, eller av taxeringsnämnden på annan väg införsknffa~- mä därifrå n ytterlig~re göras följand~ grundavdrag : 

f aststä lla envar lantbruksfastighets nettoavkastning. Har ,f~st ig~ dä inkoms ten icke ~verstiger trett~otusen mark, minst tiotu- -

hetens avkastning nedeått i f öljd av frost, översväw.ning , haeel- sen och högst t jugo t-qsen mark , i e,nlig,het med vad kommunalfull~ · 

fall el l er annat dylikt, slcall detta skälieen beaktas vid UP)- mäktige för v ar je å r besluta; samt, då inkomsten 

skattntng av inkoms ten. överstiger 30. ooo, men icke 3 3 • 00 O mark , 95 % av det fast ställde. 
avdraget 

138 § . " 33. 000' Il " 36 .000 Il 90 " Il Il Il 

Fr&n skattskyldig person s inkoms t skall, i enlighet med vad Il 35.000, Il Il 39 .000 Il 85 Il Il Il Il 

konM.unalfullmäktige för den taxering , som för varje å r · skall Il 39. ooo, " Il 42.000 Il 80 1"I Il " " 

förrä ttas , besluta, såsom barnavdrag ytterligare avdragas min s t Il 42.000, Il Il 45.000 " 75 " " Il " 

fyratusen och högst tjugotusen mark för var je barn eller adopt iv- " 45 .000, Il Il 48 . 000 Il ·70 Il " Il " 

barn, som han på grund a v sin försör jninzs:plikt under skatte- Il 48 . ooo , Il " 51.000 l_I 65 Il Il " Il 

åre t försörjt och 'som före skatteårets incäng icke fyllt sexton Il 51.000, Il Il 53 .000 " 60 Il Il " Il 

å r. Då hustru skall skilt beskatta s, må avdrage t gö r as endast Il 53.000, " " 55. 000 Il 55 " " Il Il 

från den makes inkomst , vilken ensam eller huvudsakligen försö rjt Il 55.000, Il Il 57.000 Il 50 Il Il " " 

b a rnet. För barn, som självt har inkomst, må avdrag gö,ras blott, Il 57 0000, Il Il 59. 000 Il 45 " Il " Il 

såframt sagda inkomst Un.derst i ger det av kommunalfullmäkt i g e Il 59.000 , Il Il 61 .000 " 40 Il Il Il Il 

fast ställda beloppet . Il 61,000 , Il Il 53.000 Il 35 Il Il Il Il 

Då skattskyl dig :persons och hans makas sammanl a&da inko:ms t " 63 ,000, Il ,,. 650 000 Il 30 Il Il Il " 

efter i 127, 128 och 129 §§ nämnda avdrag jämte i föregående mo- Il 65.000, " Il 67.000 " 25 Il " Il Il 

ment stadgat barnavdrag icke överstiger sjuttiofemtusen mark, " 67.000, Il Il 69 .000 " 20 Il Il Il " 
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6verstige~ 691000, -men ·icke 71.noo -~~~k, 15 ~av det faststäl l da 
~vdraget 

Il 71.000, Il Il 73.000 Il 10 n rr Il 

Il 73.000, " Il 75.000 Il 5 Il Il Il " 

Har skat tskyldig persons skattebetalninc;sförmåe;a genom under-

håll a v nära anförvan't eller till 'följ'd av egen eller närstående 

persons s jukdom, å lderclom, olycksfull ,eller i n validitet, förlu s t 

av tjänst eller arb~tsplats eller a nnah s ådan orsak väsentligen 

I 

nedgå tt, kan från inkoms ten avdrag~s högst sextiotusen mark. Från 

~vliden persons inkomst kan efter prövning avdrag göras eller 

hans dödsbo beviljas full s t ä ndig b'efrielse från skatt, därest han 

efterlämnat änka, oförsörjda b~rn e ller andra arvingar, vilka för 

s in försörjning varit"beroende a v hans " förtjäns t. 

Har skattskyldig avlidit efter det oeskat t ningen verkställts , 

kunna fullmäktige, om"den avlidne ~fterlämnat änka, oförsörjda 

I 

barn eller mdra arvintar, vilka fö~ si~ utkomst varit beroende av 

hans förvärv och omsta ndigheterna äro särdele s ömmande, på ansölcan 

efter prövni ng medgiva delvis eller fullst ä ndig befrielse fråh 

skat t ens erläggande . · 

, 139 §. 

Har skattskyl dig inkomst från flere "än en inkomstkälla, skall 

--

. från inkomsten av varje skil d fastighet, rörelse, näring eller 
... 

le..~,(,.~~ 
yrke avdragas på samma inkomstkälla sig belöpande, i denna(iag 

till avdrag tillå tna kostnader, arbetslöner, jordlegoavgifter, 
( 

värdeminskningar , räntor och skatter. Om för någon inkomst-

källa avdraget skul le överstiga inkomsten, vare den skattskyl-. ., 

dige i så fall berättigad at t verkställa ytterligare avdrag för 

det sålunda skiljande beloppet från den totala inkomstsumman. 

Då avdrag är beroende av inkomstens storlek, ~kall, om den 

skattskyldige har i~komst i flera kommuner, såsom inkomst anses· 

de i de skilda kommunerna erhållna slutliga inkomsternas samman-

lagda belopp. 

Förlust, som uppkommit genom icke yrkesmässig avyttring av 

egendom, får avdragas från vinst, som erhållits genom likar-

tad försäljning. 

140 § . 

Har uppskattningen av erhållna inkomste r· från fastighet, nä-

ring, rörelse eller yrke utfallit så, att endast ringa eller 

ingen behållning uppstått, men dylik uppska ttning med avseende 

-å beskaffenheten och om:fattningen av den skat t skyldiges rörelse 

icke anses kunna godkännas såsom grund för u'ltgörande av kommu-
" 
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nalska tt, tillhör det taxeringsnämnden att efter sorgfälli<rt 
' , u 

Landskappnämndens prövning skola j ämväl underställas kom-

l 
J övervägande av alla omständigheter, som böra tjäna till ledning munalfu+lmäktig.;;s beslut i de ärenden , om vilka sådant i denna 

vid sakens bedömande, prövning svis bestämma det belopp, för eller annan landskapslag särskilt föreskrives, samt dessutom 

vil ket skatt•o·ren slra··11·ge.n sl'o l a åd k t~ k 1 å ~ .~ s~ ansa ·vs~y dig p -föras . beslut om upptagande av lån på längre återbetalningstid än 

1 41 §. fem år och fullmäktiges i 5 § omförmälda beslut om reglemente, 

Uppkommer bråk av skattöre, bör det belopp av inkomst, s om som skall iakttagas i k01'!11!1unalförvaltningeno 

skulle gälla för mindre än ett skattöre, från inkomsten uteslu- Landskapsnämndens prövning underställt beslut skall fast-

tas . ställas oförändrat eller ogillas. ,Vägrar landskapsnänmden 

10 kap. fast ställelse, uppgi ve skälen därtill. Komrn.unalfullmäktige 

Underställnin~ och besvär . vare ob~taget att över vägrad fastställ else anföra klagan i 

142 § . högsta förvaltningsdomstolen. 

Kommunalfullmäktiges beslut skall för att vinna gällande 144 §. 

kraft underställas landskapsnämndens prövning och fastställel- Den, som icke nöj e,s å t besl ut, fattat av fullmäktige, kommu-

se, då detsamma angår försäljning~ pantförskrivning eller utbyte nalstyrelse eller prövningsnämnd eller ock av fullmäktiges ord-

av sådan fast egendom eller rättighet, som genom gåva eller tes· förande i det f a ll, varom i 20 § stadgas, äger rätt att där-

t amente tillfall it kommunen och blivit anslae;et för visst, de ss över anföra skriftliga besvär, vilka jämte det överklagade be-

gemensamma nytta avseende ändamål, ävensom avtal eller överens- slutet skola av klaganden själv eller hans l agligen därtill be- · 

korn.melse, som kan medföra ändring eller inskränkning i den fullmäkt i gade ombud till länsstyrelsen i l andskapet ingivas 

rätt kommunen till sådan fastighet eller förmån äger • . inom trettio dagar: och r ä knas denna tid: 

143 § . l~ ifall beslutet blivit upplä st i den ordning 27 § innehål-
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fattat, må l änsstyre l sen, om den finner skäl fo··rel1_· g
0
.o·a , f'· b or jt 

da verkställighet av beslutet. 

Grundqs besvären därpå att 0 k.ld ra··tt bli'vi·t _ , nagons ens_i a 

beslutet kränkt,, och godkännas besvären, gälle rättelsen till 

förmån för den, som klagade, men stånde beslutet för övrigt 

fast, om det icke finnes strida mot allmän lag eller förord-

ning , · i vilket fall länsstyrelsen äger förordna angående be-

slutet s upphävande j ämväl i dess helhet. 

147 §. 

I länsstyrelsens utslag må, där för vissa frågor annan ord-

ning ej uttrycklig en i:ir stadgad, ändring ··1 · 1 socas i lögsta för-

valtningsdomstol~n innan klockan tolv å den sextionde dagen ei 

ter delfåendet, denna dag likväl oräkne.d; och lände därvid tH 

efterrättelse, vad om än dringssökande i allmänhet är . stadgat, 

do.o.k sålunda, att besvär även må under besvärstiden inlämnas 

till länsstyrelsen för att därifrån vidare befordras. 

11 kap. 

Anslag av kommunala kungörelser samt ansökninP::stid för be-

sättande av kommunala tjäfister. 

148 §. 

.. 
j j til) 1-~ 
lt"lf! •. ~-

·-
J)e kommunala myndi gheternas förfogande och beslut, vilka sko-

l a lända till allmän efterrättelse eller bringas till allmän 

kännedom, böra under fjorton dagars tid hållas anslagna å 

kommunens anslagstavla samt minst en gång i korthet införas i 

sådan uti landskapet utkommande tidning, va.r i av landskaps-

myndigheterna utfärdade allmänna föreskrifter eller beslut 

puJbliceraso 

149 § • 

. · Ansöknine;stiden för besättande av kommunala tjänster och be-

fattningar utgör, såvitt om någon tjänst e ller befattning i 

l andskapslag ej annorlunda stadgas , trettio dagar, den dae; 

dock oräknad, då kungörelse om den lediga befattningen f örsta 

gången publicerades. Sådan kungörelse bör ipg~ minst två gån-

ger i uti 148 § omnämnd ticlning , andra gt.°:n gen minst fjorton 

dagar före ansökningstidens utgång. 

12 kap. 

Särskilda stadganden. 

150 § • . 

I fall någon del av kommunen ä r avskild till särskilt dis-

trikt i avseende å socialvården eller för andra allmänna ange-
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lägenhe ter, må dessa behandlas vid gemensamt . d:ist~_iktssamman~ 

träde. Vid dessa sammanträden äro de distriktsmedlemmar röstb 

rättigade, vilka enlic:;t 11 § h ava rätt a tt deltaga i val av 

kommunalfullmäktige. 

Ilylika sammanträden sammankallas och öppnas första gången a·, 

ordföranden för kommunalfullmäktige eller den fullmäktig~ där-

till utse. 

Ordet föres därv~d av den, vilken di striktets medlemmar 

bland s ig välja för minst ett och högst tre äro Sålunda vald 

ordförande må ej avgå, innan ny ordförande blivit i hans ställ 

vald. 

Om skatt, som är avsedd att uppbäras för distriktets särskil· 

da behov, s ammanrälmad me d k0mmunens allmänna inkoms tskatt, ö-

verstiger tr.e procent av de skattskyldigas taxering underkas ta· 

de inkomster enligt senaste taxering, bör förslaget om skat-

tens uppbärande taga s till behandli ng vid två efter varandra 

f öl jande sammanträden samt anses godkänt, ifall vid det senare 

sammanträdet, om vilket särskild l{Ullgörel se bör utfä rdas , mins 

två tredjedelar av de närvarande omfatta detsamma. 

För övrigt gälle i tillämpliga delar, vad angående kommu-

-nalfullmäktiges sarnmanträde ä r stadgat. 

151 §. 

Ordförande för kommunalfullmäktige samt kommunalstyrelse och ~ 

av fullmäkt i ge utsedd styrelse äga tillse, att protokollen med 

därtill hörande bilagor j ämte register över dem och övriga 

handlingar förvaras på sätt och å ställe, som av fullmäktige 

bestämmas, samt hållas tillgängliga för ko.rnmunens me dl emmar. 

Vid avträdande från sin befattning överlämne vederbörande dem 

åt efterträdaren. 

Medlem av kommunen vare berä ttigad att.på anhållan utfå be-

styrkt avskrift av dylika handlingar eller utdrag ur protokoll, 

fört vid nämnda myndigheters sammanträde. I besvärsmål skall 

expedition utg ivas (s kyndsamt och å tminstone inom förra hälften 

av den i var je särskilt fall utsatta fataljetiden. 
> 

Å fullmäktige ankommer att bestänuna, huruvida lösen för 

handling skall erläggas och till vilket belopp Avgi ft må 
J • 

dock ej uppbä ras för . handlingar , vilka utfärdas för kommunens 

gemensamma behov eller till vederbörande tjänstemän eller all-

männa ombud, ej heller då kommunalfullmäktiges eller kommunal-

styrelsens beslut skall e;enom utdrag ur pro,tokoll delgivas den, 
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som det angår . Iviariehamn den 31 oktober 1951. 

I l 152 §. ämndens vägnar: 

Viten för utevaro, till vilka någon på grund av lag fälle s Lantråd 

av kommunalfullmäktige, kommunalstyrelsen eller av utav full~ Viktor Strandfält. 

mäktige utsedda nämnder, tillfalla kommunens allmänna kassa oc· Landskaps sekreterare 

uttagas, _där godvillig betalning icke följer, på sätt som om Ch, Stormbom. 

kommunala utskylder är stadgat. 

Böter för.överträdelse av ordningsstadgar och föreskrifte r, 

utfärdade på grund av denna landskapslag, utdömas av allmän 

domstol. 

153 §. 

Därest konmmnalfullmäktiges be slut skall underställas land-

skapsnämnden för fastställelse, må underställningen ske förs t 

.sedan tiden för anförande av besvär tilländagått. 

Genom denna landskapslag upphävas landskapslagen den 21 au-

gusti 1930 om antag8nde av kommunallag för landsko:tn.Dune~na i 

landskapet Ål and (9/30) j ämte senare tillkomna ändringar och 

landskapslagen den 9 ju..Yli 1937 om samarbete mellan kommuner 

(6/37). 



. Å;...ANDS LANDSKAPSNÄMND 
KANSLIET 

1.4 november 1. 
Mariehamn, den .................. ........ ... .. ... ..... ....... 195 ...... . 

Till Ålands landsting. 

Landska1Jsnärrm.den har härmed äran meddela, att landska:psnärnnden 

vid denna dag skedd föredragning beslutat att av förekommen anled

ning återtaga sin till Landstinget ingivna framställning N:o 24/1951 

ucd förslag till l andskaps lag angående konrruunalförvaltningen i l ands-

9 
lrnrnmunerna uti landskapet Aland. 

På landskapsnärnndens vägnar: 

Lantråd ::kt~S~n~~ 
Landskapssekreterare 


