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LAGUTSKOTTETS betänkande Ig. 31/1950 med anled-

ning av l a ndstingsmannen Gerdus Ekströms motion 

N~ 31/1950. till Ål ands l a ndsting med förslag till landskaps 

l ag om ändring av l andska pslagen om kommunalf ör-

valtning i Mariehamn, utfä rdad den 14 juli 

1948. 

Förenämnda motion, v a röver l andstinget inbegärt lagutskottets 

utl~tande, har utskottet behandla t och får för landstinget vörd

s amma st framhålla följande: 

Lagförslaget syfta r till en förhöjni~g a v 

a/ barnavdraget från minst 12.000 ma rk .och högst 18.000 marl ti l l 

minst 16.000 mark och högst 24.000 ma rk enligt stadsfullmäktiges 

för v a rje år fatt a de beslut; 

b/ det procentuella grundavdraget för skattskyldiga med små in

komster, (övre gräns 120e000 mark) här nedan kalla t socia l

avdraget, från minst 16.000 och hö gst 24.000 mark till minst 

20.000 och högst 36.000 mark enligt stadsfullmäktiges för v a rje 

år fattade beslut; s amt 

c/ avdra get för genom sjukdom eller a ndra omständigheter nedsatt 

skattebetalni:p.gsförmåga från högst 50.000 ma rk till högst 

60.000 mark enligt taxeringsnämndens efter prövning i v a rje en-

skilt fall f a t1; a de beslut. 

För a tt utreda huru de avsedda förhöjninga rna komma att inverka 

på skatteunderlaget i sta den h a r utskottet vid ärendets beha nal ing 

hört s å som saklcunnig lära ren Ot t o Berg, som under många år i följd 

v a rit ordföra nde i stadens taxeringsnämnd, och av honom erhållit · 

följ a nde uppgifter, vilka hänföra sig till kommuna lbeska ttningen 

år 1950. 

a/ Vi.d beska ttningen bevilj a des a vdrag ·för 856 barn a mk 18 .• OOQ:-
. 

eller b a rnavdrag inalles mk ., 15.408oOOQ:-. Ifall b a rnavdraP-et va-
o 

rit mk 24.000:- -per barn, skulle barnavdragen utgjort inalles 
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mk 20.54 4.000:- eller mk 5.136.000:- mera . 

b/ Vid beskattningen korn.mo ina lles 240 personer i åtnjutande av 

s ocialavdrag , Ifa ll övre gränsen ha de varit 120.000 mark i 

stället för 90.000 mark enligt den gälla nde l agen, ha de anta

let av till avdrag berättiga de ska ttebeta l a re öka ts med 62. 

Avdragens motsvarighet i penninga r h ar icke beräkna ts. 

c/ Fall förekomma vid t axeringen, då nämnden måste bek11..aga a tt av. 

dra g ej kunde beviljas till högre belopp än mk 50.000:-. 

Som av denna a pproxima tiva utredning framgår innebära de före 

slagna förhöjningarna en väsentlig förskjutning a v ska ttebördan 

till förmån för de av dr agsberättigade, ifa ll sta dsfullmäktige, så

som hittills varit f a llet under en lång följd av år besluta t at t 

medgiva högsta möjliga avdrag. Denna förskjutning med å tfölj ande 

oundvikliga förhöjning av ska ttöret t a lar mot förslaget. Dessut om 

utbetalas på grund av l agen om barnbidr ag den 22 juli 1948, a lltså 

på grund av l ag , som tillkom efter det sta dens kommunallag utfärda· 
I 

des, ät ba rnaförsörj a re ur sta tsmedel kontanta penningbidrag , vilk 

äro ska ttefria. Dessa kontanta ba rnbidrag, s om ju icke kunna t in

verka på k ommunallagens avdragsbestämmelser, underlätta ytterligare 

ba rnaförsörjare s . ska ttebeta lningsförmåga . Även den omständigheten 

t a l a r mot en förhöjning av ba rnbidraget. Och då slutligen social

bidra-get ligger under b_a rnb idra get, d.v. s. b eräkna s på inkomstbe lo1 

som å terstår, sedan ba rnbidra get g jorts, så kan man räkna med a tt 

antalet socia lbidragsberättigade kommer a tt stiga, ifall barnav

dragen höjas. Denna synpunkt t a ]p. ·r emot förhöjningarna både under 

a/ och b/. 

Sta rka skäl t a lc. emellertid även för bifa ll till motionen. För 

det först a har penningvärdet sedan å r 1948, då kommuna llagen ti ll

kom, s tadigt försämrE!t s och värdeförsämringen synes a lltjämt fo rt-

gå. Eör det andra gälleF det ju i l agen enda st a tt f a stslå minimi-

och maximigräns~rna för avdragen, under det a tt l agen f örbehåller 

stadens e gna myndi gheter rätt a tt själva b e stämma avdragsbeloppen. 

Och slutligen ligga de av sta dsfullmäktige för nä rva r ande tilläm

pa de avdragen - b arnavdrag rnk 18.000:- och socia l avdrgg mk 24.000:-

inom gränserna för de avdragsla tituder, som ändringsförslaget upp-

t ager, va rjämte den a llmänna inkomsthöjningen inverka r därhän, a tt 

antalet till socialavdrag berättiga de minskas. En l a gändring i en-

lighet med motionen rubba r sålunda icke i och för sig de nuva r ande 

t 2,xeringsförhållandena , men väl sy:nes nya krav på l agstiftnings-

åtgärder i samma syfte som nu kunna undvika s, om motionen bifa lles. 

I anseende härtill och då f örhöjning av ovan under c/ nämnda 

avdrag ur a lla synpunkter ä r önskvärd, får utskottet för l andstin-

get v ördsammast för eslå, 

att l a.ndstinget ville godkänna motioneno 

M1ZLriehamn den 24 november 1950. 

På l agutskottets vägnar: 
• 

'I1or 

Närva r ande i utskottet: mor Brenning, ordförande, Herman Ma ttsson, 

J a n Erik Eriksson, Pau l Påva ls och J. A. Sjöblom. 
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