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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Val av ledamöter till skattenämnder
Ärendet
I skattenämnd finns ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, fastställer
antalet övriga ledamöter i skattenämnder. Sådana ledamöter väljs för högst
fyra år.
Ledamöterna i skattenämnderna ska utses av landstingsfullmäktige. Valet
ska vara proportionellt om det begärs enligt fastställda bestämmelser. Vid
valet ska eftersträvas att lekmannakåren får en allsidig sammansättning med
hänsyn till ålder, kön och yrke.
Valbar till ledamot i skattenämnd är varje person som har kommunal rösträtt
och inte har förvaltare. Tjänsteman inom skatteverket eller allmän
förvaltningsdomstol eller nämndeman i allmän förvaltningsdomstol
(länsrätt) är inte valbar. Den som fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är
inte skyldig att ta emot uppdrag som ledamot.
Skatteverket prövar självmant den valdes behörighet.
Den som fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdraget. Skatteverket får
entlediga ledamot som visar giltiga hinder. Om ledamoten inte längre är valbar, upphör uppdraget.
Skattenämnderna ska avgöra taxeringsärenden som bl.a. avser omprövningar
av tvistiga frågor, skälighets- eller bedömningsfrågor av väsentlig
ekonomisk betydelse för den skattskyldige och frågor som av särskild
anledning bör prövas av nämnden.
Skattenämnderna ska verka under hela året men arbetsbelastningen förväntas
bli störst under höstmånaderna då innevarande års taxering ska slutföras. De
personer som väljs till ledamöter i skattenämnd måste vara beredda att
tjänstgöra varje gång de blir kallade. Detta innebär förmodligen ca 10-12
sammanträden per år och sammanträdena sker under dagtid. Ledamöterna
kommer att kallas till tjänstgöring i grupper om fem och fem. Flera än ordföranden (eller vice ordföranden) och fem ledamöter får inte delta i behand-
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lingen av ett ärende. Skattenämnden är inte beslutsför med färre än fyra
ledamöter närvarande.
Det är av stor vikt för skatteorganisationen att nomineringen av ledamöter
till skattenämnderna sker med stor omsorg. Ledamöterna ska vara allmänt
bevandrade i ekonomiska och vardagsjuridiska frågor. Besitter de dessutom
skattekunnande är det givetvis en stor tillgång men inte en förutsättning då
ordföranden och föredraganden i skattenämnderna ska svara för att skattefrågorna blir tillfredsställande utredda.
Antalet ledamöter i skattenämnderna i Stockholms län kommer att uppgå till
464 personer under mandatperioden.

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att välja 464 ledamöter i skattenämnder för tiden 2007-2010 uppdelat enligt
följande

Skattenämnden för skattekontor
Stockholm 1

55 ledamöter

Stockholm 2

166 ledamöter

Stockholm 3

152 ledamöter

Uppsala

15 ledamöter

Eskilstuna

20 ledamöter

Storföretag

56 ledamöter

