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H err H e rl i tz: H l'Tr lJurol1 oeh öf\ r .. tathullOTt·J )Jil1 h('rror! A 'l.,m.' ..... 
Jng ber ont ur~iikt, ntt )'00'" be"" urar henaT .. tad ... fu])miiktige i detta , • "~r1U •• 

tor' .11 •. 
till u !.-lee udet sa obetyd liga li reud.·. Auledui,,).,...u Ar deu, litt jag ,.,., .. , 
f(j r min del ej kOD 6nua mig uf,ertY!!8d om, att har fOr ligger 
uugot fön·oltru ug.arende. med h"ilkel ;tad,fuIlJDllkti" icke kuUe 
ega att taga befattning. Det skäl, som of beredniDg ut-kottet oeh 
driilselDömDdeD åberopats. h_oför sil( p.ta~li eD till f"ljaDde be
stämmelse i Ö § of kommuDalförordniDgeD: . Ej ma tad.fullmäktige 
med verkstiiUigh tsåtgärder Ilf DA!(ol sla~ eller med förvaltDing af 
penningar eller andra tillgångar för kommunens riikojDg samfäld t 
och omedelbart sig befotta.. HUr lir icke fnlga om nA~on .erk
stiillighetsAtgärd; det har ej heller af n re sil( ut.kottet eller af
delningen päst:!.tts. MeD har skulle enligt dele.l(8tioDemas meniD 
förel.igga frliga om eD fö .. altningsAtgud. F ör min del kaD j&l! 
emellertid icke fiDDa. att här Ur frli!(ll om förvoltniDg af peDniD ",r 

eller af andra tillgåDgar för kommODens riikniDg. E ller kan .erk-
l~n DugaD rilja .... tA. att till fön -altniD!("D af tad gator 
sku.lle höra beatlimmaDdet dåraf. hnrn,;da å gatorna kola Il aD-
bringas daDa för deras åndamll fullsuDdi I'rämmaDd · in~u-
uinl(aJ' 80m d..... . re.freshmeDt larops.? IDIo(eD har hi t till. mig 
veterligeD if~tt, aU dd varit eD {ön -.ltlliDN -rd , .... af 
t.dsfullmlktill" rid"'«i dl f.lImlktilre iD II i priifDiD af 

d.u (nsor ..,m om till.liDd för pVoålrsholag a.t nedi Ipt.r 
i to,,,,, eller _ tills'tnd ((w telefon hol.. U.r t. t lofoo-
.erlt riir för kaI",lledaiDj!'Or. l iDtetdera af 
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Alll0mntis k!l Man kan nur säga, att frägnn här gäller en sådan obetydlighet, 
ilCf\'{! ringll- medan däremot dessa koncessioner för spärvägs- eller telefonbolag 

h 'k lor 1\ nJlm. . p 
. pl nts(Jf. vore mycket vigtign. Ja, det ä r Jag den lörste att medge; och 

( }'M"). jag kommer ej heller att yrka, att stadsfullmäktige skola själf"a 
taga befattning med denna fråga. Men jag pä~tär ä andra s~dan , 
att i afseende 1\ säväl form som inoehäll det är alldeles likartade frägor 
så i ena som andra fallet, och att där endast förefi9nes den grad
skillnad, att i ena fallet frägan ~r mycket ovigtig, i det andra 
diiremot synnerligen vigtig. Skulle nu emellertid hcrral'uc, om 
exempelvis drätselnämndens första afdelning uppläte plats till annons
pelare i hvartcnda gathörn och stadsfullmäktige ej gillade denna 
ätgärd skulle herrarne då, frägar jag, vilja säga, att stadsfull
mäktige dilr ej hade rätt att ingripa utan kunde afspisas med det 
svaret, att ett dylikt beslut vore en förvaltningsåtgärd, med hvilken 
fullmäktige ej finge omedelbart sig befatta, och att således den 
enda väg till vinnande af ändring i ett dylikt beslnt, som stode 
fullmäktige öppen, vore att sueeesivo förändra nämndens samman
Sättning? Enligt min tanke kan detta omöjligt vara meningen. 
Stadsfullmäktige ha ovillkorligen rätt att besinta i denna sak. En 
annan frAga blir sedan, om fnllmäktige i detta obetydliga fall skola 
bry sig om att utöfva denna sin rätt. Skulle nu möjligen nägon 
vara tveksam, huruvida ~tadsfullmäktige ha rätt att afstä frän sin 
beslutanderätt i dylika fall, sä ber jag att fil erinra, att vi ha 
åtskillig.. prejudikat i den vägen. Sä förekom det förr ärligen, 
att stadsfullmäktige uppdrogo lit drätselnämndens första afdelning 
att besluta om försäljning af gatumark i sädana fall, där priset 
icke öfverotege ett visst belopp. 

Med anledning af hvad jag nu anfört ber jag att fä yrka, 
att stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: 

.att lemn.. bemyndigande ät drätselnämndens första afdelning 
att beslut.. öfver Steen & C:is ifrllgavarande ansökning om rätt 
att på allmänna platser uppsätt .. automatiska serveringslyktor>. 

Herr vice ordföranden: Herr baron och orc!furandel Mine 
herrar! Så vidt jag rätt fattat den förste ärade talaren, gäl' hans 
argumentering därpA ut, att ban vill betrakta meddelandet af till
stAnd till uppsättande af dessa servenngslyktor som en koncessions
friga. Dct kan ju anföras ett eller annat argument till stöd för 
den .. ken; men hAller mu sig till bvad bAr varit praxis, dA 
&Aga vant om diaposition af gator ceh allmIl1lIIa plataer för belt 
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och hållet till flill ign. behof, Sit har det yarit drlit'elnUmnden, såsom Autom";,k. 

förvaltare af dessa gator och platser, som plägat träffa af görandet ,"~.ri"." 
h t ''' -tä d 11 "u h 'kw "a1lm. DC ge .JU!! n C er DlÖJ gen nagon gång vitgra tillstånd. Det · plaUer. 

har aUt hittills varit häfd att första afdelningen dr. haft att af- (Fo<".) 

~öra saken. J ng vill exempeh-is erinra om de icke sällsynta fall 
, , 

då det tillätits innehaf,-are af restauranter lDed Bere att upprätta 
"aoska skrymmande anordningar med tröd orh dylikt på trottoa
rernn utanför serveringsställen o. d, Sådant förekommer i ganska 
... tor omfattnjng; och jag har icke hört nA""OD enda anmurknina 
eller betänklighet diiremot, att drätselnämnden ansett sig behöri; 
meddela dylik tilläteIse, luven om någon gång man kunnat hafva 
n got att inviinda emot det omfäng, hvari dylika medgif vanden 
lomnal~. Enligt herr H erutz uppfattning borde emeller tid äfven i 
hvarje dyukt fall stadsfullmäktige åt drätselnämnden uppdraga att 
dliröfv r besluta. Men att uuderställa sådana obetydligheter stads
fullmäktiges pröfnin g, för att desse må därom förhandla och bcsluta, 
synes mig icke vara rätt praktiskt. 

A tt detta särskilda ärende hänskjutits till stadsfu llmäktiges 
pröfning, beror därpå, att Steen & C:is ansökning var ställd till 
stadsfullmäktige och säledo måste till dem befordras för afgörandc. 
Men jag tror, att stadsfullmäktige skulle handJa välbetäukt, om 
oe icke beröfvade första afdelningen den myndighet, afdelningen 
hittills utöfvat i fråga om medgifvanden till tillfälliga anordningar 
1\ gatorna. Härmed afser jag då naturligtvis ingalunda sådana an
ordningar, som af e begagnande af gatumark för längre tid -
verkliga koncessioner. Däröfver skola naturligtvis stadsfullmäktige 
besluta ; men jag tror icke, att det skulle vara behagligt för stads
fullmäktige att fä till sin behandling hänskjuten hvarenda fram
ställning om tillständ att sätta ut några lådor med lager träd II en 
trottoar eller andra dylika för att afgöra, hvad som i det ena eller 
andra fallet kan vara lämpligt. 

J ag bor att fä yrka bifall till utskottets hemställan. 

Herr Herlit.: I anledning af herr vice ordförandens ytt
rande ber jag att fä säga, att jag för min del äfven är af den 
uppfattning, att det ingalunda vore. önskvärd t, " tt stadsfullmäktige 
skulle b.sväras med sädana obetydligheter, som dem han nämnde; 
och dArför lir jag IIfven af den mening att, om drätselnämnden, 
stadafullmAktige ohOrde, exempelvis tillåter en värdshusidkare att 
hälla H,·.ering pA trottoaren utanför hans lokol eller dyukt, sA 
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m,'ra moo rat ,rl< ",J, l, all .tu,1 fulhuI.klig. m,.1 hifdaod, Ilf ,iu 
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H. r ('nrl \I, U Jo'r i n il rr ha roo OI'b o~ mndd 
h rra.· .\11 Imr Ii kl ul'l"Jrn gnlU o milan b,ad ro r tt 
dr I IDbmml o 1/;,. alloiog .fl·UlI OI'h II ude, bar kommu 
und·r 18,1 fullmllklig bobanrlliul/. bor . iF irk lillL 1[anu 
i. k, dnr gr 'u O hvr bo.lfimm .. af frAgan bot) d ·la 01'11 omfatt· 
oin 'I m lill l'xelOpel u I'"...,n bogilr all fo 1'11 n lomt bortom 
liom krok D för ·,i" o lefllnt, betraktar drf. lnlimnden deltu 
""m Hl urcode, hvanned milo oj bör bes,'lira stad rullmnklig~; men 
om 1111. hllllegare i SlO<'kholm komm och viUo röret'ua oldaDI r 
l"' . ina tomler, . tI vore det naturligt,; för drntsc1nämudcu hög t 

nödvfindigl IIll gli till staru.fullmfiktigc med denna ,-iStiglI princip· 
frOgll, P il samma slut lir det ju med troltollrerna bolarnru"d ' 
med lager träd uton för restnuruotcroa; dol betroktn. som elt rör· 
valtning,mreodo, nUr det gUlle r speciella foll af r inga omfattni ng ; 
m(lD gifvet Ur nU, om.. 0110. husegure pretenderade otL r,. pryda 
trottoarerna liLl lvu tredjedelar of deras hreM med logertriid, 8n 
vore (Icl " O principfrägll. I mot. ot. till dell föroto iirndc talaren 
tror jug filMades, nU jU! t omflltlningcu verkar besWmmumlc, OtIh utl 
det praktiska för t~udet bar mil le t rado i teori ens olllllo. n cl 
bor antid onbeUs, all drlll •• lllllmodeu bör "fgöra frAgor om till. 
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lå.telse att mot viss hyra fä begagna allmänna platser till vatten- Au to matiska 

kiosker 'och dylikt; och nog' står väl detta ärendo bra nära sIIdaDa s crvcr.iugs. 
• <. lyktor Il aUm . 

Det förefaller mIg, som vore det ett tämligen farliO't preju- pl Mscr. 

dikat, om stadsfullmäktige nu skulle anse sig böra lemn: drätsel- (Fo rts. ) 

DämDdeD ett särskildt bemYDdigande i detta fall, ty däri mllste ju 
då drätselnämDden se en fingervi sDiDg .tt gä iD t ill stadsfullmäk -
t ige och frllga om allt dylikt. Då skulle våra föredragDiDgslistor 
här blifm belamrade med en massa äreDdeD, hvilka maD nog skulle 
anse vara af den art, att aen undprordDade förvaltningsmyndig-
hetoD kUDde sköta dem själf. 

P li gruDd häraf tror jag det vara bäst, att stadsfullmäktige 
häl' besluta i eDlighet med beredniDgsutskottets förslag - detta 
icke af begär att utvidga första .fdelniDgeDs maktområde, ty jag 
tror, att den gärna skulle släppa ifrån sig kiosker och sådana här 
inrättningar och elefanter med mera sådant, utan därför, att stads
fullmäktige torde ha vigtigare ärenden att offra sin tid på. 

J ag yrkar bifall till beredniDgsutskottets hemställaD. 

H err Norblad: Herr baron och öfverstllthållare! Mi De herrar! 
J ag kan icke Deka till, att detta ärende, h uru obetydligt det än 
må. synas, i sig innebär en ganska vigtig principfråga; och jag ber 
att få till alla delar iDstämma i hvad herr H erlitz yttrat. Om 
det skulle förhålla sig sä, som herr vice ordförandeD och berr VOD 
Friesen påstlltt, förefaller det mig besYDDerligt, att maD satt upp 
ärendet här pli dageDS föredragniDgslista. Detta hade väl kDappast 
skett, om sakeD varit alldeles tydlig och klar. 

Jag ber att fä föreDa mig med herr H erlitz i det af honom 
framställda yrkaDdet. 

H err Carl VOD Fri eseD: ÄreDdet är upptaget Il stadsfull
mäktiges föredragningslista af don anledning, att ansökningen var 
ställd till stadsfullmäktige; ocb drätselDämDdeD kaD ju icke bebandla 
en till stadsfullmäktige ställd aDsökDiDg. MeD detta innebär dock 
icke, att stadsfullmäktige behöfvR själfYR o.fgöra frågan eller sär
skildt bemyndiga drätselDämDdeD att göra det, utaD stadsfullmiik
tiO'e kunnD. mycket väl stiga, att detta hör till de frågor, som 

o 
drätselDlimnden får afgöra. 

Herr HögluDd: Efter deD diskussioD, som här ogt rum 
oob visat, bvilkeD stadsfullmäktigos meDiDg lir, tycker jag, att det 
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Autom"t; , ' ''' i det stora hela är ganska likgiltigt, hvilket beslut här fattas; ty 
",,"odu • • - det är ,"ii! dock klart att endast pä !!rnnd af ~in obet,dli ~het en 

lyktor II nlim . I O . c 
p'"t,.,. del ärenden af ifrågavarande art böra få afgöras nf första afdel-
(F Od,.) ningen, men att "id större dylika ärenden det principiellt riktiga 

förfarandet bör följa s, att desamma underställas stadsfullmiiktige. 

H err H erlit z: Jag "ill endast be att få varna för det här 
anförda skälet, att äreudet är sä litet. En annan gäng kan det 
bli fråga exempeh 'is om uppsättande af en kiosk i Carl XIII:. 
torg en enda, men som stadsfullmäktige fiDua väcka allmän 
förargelse. Men de skulle då, efter In"ad här yttrats, icke vidare 
kuuna hiifda sin rätt att besluta i frågan. 

Jag förstar icke, huTU man vid tolkuingen af en undantags
uestämmelse som den här ifragaYUrallde i kommunalförordningen 
kan vilja göra gällande, att dct är fÖI'valtniugsätgärdens större eller 
mindre omfattning, som iir afgöraude för frågan om lH'ad som ~ir 
rätt eller orätt. 

För m.in del allser jag, att stadsfullm iikte genom att bifall a 
beredningsutskottets förslag fatta ett beslu t, som står i strid Jlled 
kommunalSörol'dningen. 
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