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1. Besvär af Sten Stendahl (sid. 1 3). 

2. Besvär af Erik Eriksson och Emil Richert (sid. 3 5). 

3. Besvär af .T. Å. Norblad m. fl. (sid. 5-9). 

1. 

Till öfverstäthällareämbetet . 

• 

Öfver Stockholms stadsfullmäktiges enligt bilagda protokollsutdrag den 17 
dennes fattade beslut om anslag till bestridande af kostnaderna för den internatio
nella kvinnorösträttskongressen härstädes 1911 fär jag härmed anföra besvär. 

Till stöd för min talan fär jag vördsamt anföra följande: 
Enligt § 3 af gällande kommunalförordning äga stadsfullmäktige att besluta 

utgifter allenast till ändamäl, afseende stadens allmänna gagn eller särskilda behof. 
Ifl·ägavarande anslag torde icke kunna afse tillfredsställande af nägot kom

munens behof. Till kommunens allmänua gagn torde det icke heller vara att 
bereda anslag ät kongresser, hvilka samlas i Stockholm. Det skall icke förnekas, 
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att enstaka näringsidkare kunna hafva gagn af dylika främlingsbesök i staden, 
men för de flesta medlemmarna af kommunen torde gagnet inskränka sig till 
tillfredsställelsen att visa främlingar gästfrihet. Därifrän och till ett kommunalt 
ändamäl torde dock vara ett längt steg. 

Dä detta anslag följaktligen enligt mitt förmenande icke har nägot kommu
nalt ändamäl, yrkar jag, att beslutet därom mätte, säsom författningsstridigt, upp
häfvas. 

Därest detta yrkande icke skulle kunnn. bifallas, anhåller jag, att ärendet 
mätte äterförvisas till stadsfullmäktige för förnyad handläggning af det skäl, att 
ärendet icke blifvit författningsenligt behandladt. Under öfverläggningen hur 
yrkats, att stadsfullmäktige mätte förklat'a, att för bifall till anslaget skulle er
fordras kvalificerad majoritet. Pä detta yrkande, som ju endast afsåg en författ
ningstolkning, har proposition framställts. Dylik p'Toposition borde hafva vägrats. 
Det tillkommer icke stadsfullmäktige att besluta, huru en författniug skall tolkas 
och tillämpas. OrdföTanden ;iger att afgöra, huru en votering utfallit. N u har 
votering väl ägt rum i hufvudsaken och det skulle ju kunna Sägas, att äterför
visning till följd af sådant formfel icke behöfver ske, dä resultatet af ,oteringen 
i allt fall kan bedömas. N u röstade emellertid stadsfullmäktige under voteringen 
i anslagsfrågan i den tron, att allenast enkel majoritet skulle behöfvas, och stads
fullmäktiges protokoll utvisar ocksä, att åtskilliga ledamöter afhöllo sig frän att 
utöfva sin rösträtt. Det torde därför vara nödvändigt, att, därest mitt nu f Tam
ställda skäl finnes förtjänt af bifall, ärendet åtel'föl'visas. 

Återförvisning påkallas jämväl af annan orsak. Bestämmelsen i § 23mom. 
3 af förordningen angående kommunalstyrelse i Stockholm hat', såvidt af bifogade 
protokollsntdrag fTamgår, icke blifvit iakttagen. 

Därest jämväl detta yrkande skulle afsläs, anhåller jag, att beslutet måtte 
upphäfvas pil. den grund, att voteringen bort förklaras hafva så utfallit, att be
redningsutskottets hemställan bifallit5 och det begät'da anslaget i enlighet därmed 
afslagits, dä nämligen erfordedig kvalificerad majoritet icke i voteringen uppnåtts, 

Den enda omständighet, som skulle kunna åberopas såsom stöd för åsikten 
att anslaget icke afsåge ett nytt kommunalt ändamål, tot'de väl vara, att anslag 
förut beviljats till kODgresser, EDligt en sädan åsikt skulle eD Dybyggnad icke 
heliet' vara ett DY tt kommuDalt äDdamål därför, att anslag förut beviljats till 
Dybyggnader, Hvart skulle detta leda? GräDsskillnadeD emellaD Dya och icke 
nya äDdamål i detta afseeDde måste väl sättas sä, att alla anslag, som tillhöra 
den extra ordinarie stateD, afse nya äDdamål. Däraf skulle dä följa, att endast 
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de anslag, som falla under den ordinal'ie staten och redan där finnas upptagna, 
kunna beviljas af en enkel majoritet af stadsfullmäktio-6. H nruvida ett anslag 
är gi.f,'et. föl' ett ordinarie behof, torde dock icke fä g~ras beroende af dess be
n;imn.lDg l staten , uta~ mäste naturligtl'is bedömas efter anslagets verkliga natur. 
Da:Vld. torde hufvudVlkten fä fästas vid frägan huruvida behofvet är för staden 
perIOdYls eller endast tillfälligtvis eller rapsodiskt ätcrkommande. Anslag för 
behof af de bäda senare slagen torde fä anses gifvas för nya ändamål. 

Stockholm den 29 oktober 1910. 

Sten Stendahl. 
-_. 

2. 

Till öfverstäthållareämbetet. 

I kungl. maj:ts nädiga förordning om kommunalstyrelse i Stockholm stad ga 
i § 4 i mom. 1, att . till täckande af stadens gemensamma utgifte!'> i första hand 
skola användas tillhörigheter i fastighet, rörligt kapital o. d., samt i mom. 3, 
att af skattemedel skola beredas tillgångar »till bestridande af utgifter, som ut
öfver de i lllom. 1 af denna § omförmälda tillgångar kunna till stadens allmänna 
gagn eller särskilda dess behof erfordras ». 

Genom denna bestämning är ock en viss begränsniug satt för stadsfullmäk
tiges rätt att genom beslut om utgifter pälägga kommunens medlemmar beskatt
ning. Det fordras nämligen, att utgifterna skola ädagaläggas vara erforderliga 
>till stadens allmänna gagn eller särskilda dess behof». . 

Vid tolkningen af det citerade uttryckets innebörd torde man visserligen å 
ena sidan icke behöfva gå alltför strängt till väga. Det torde nämligen kunna 
betraktas såsom själffallet, att en hufvudstad som Stockholm med de mångskiftande 
behof som det moderna kulturlifvet där föder, icke kan undgå att i sin utgifts-, 
stat gå något längre, än att det kan inneslutas inom den direkta nyttighetens 
tränga gränser, Men ä andra sidan är det säkerligen icke utan fara, ifall för
fattningens åberopade uttryck tolkas alltför fritt. 
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Att, såsom under senare ären skett, Stockholms stadsfullmäktige anslagit 
medel till understöd åt internationella, nordiska eller enbart svenska möten och 
kongresser, utlysta i afsikt att verka föl' nykterheten, folk upplysningen, tuber
kulosbekämpandet, de svenska stadskommunernas samarbete eller dylika ändamål, 
synes Yfil kuuna försvams såsom mel' eller mindTe direkt verkande för hufyud
stadens och dess befolknings gagn eller särskilda dess behof, Sädana anslag torde 
därför utan betänkande kunna räknas bland dem, som kunna med kommunala 
skattemedel understödas, helst som de rörelser, hvilka uppbära sagda och liknande 
sträfvanden, med sympati och intresse omfattas af hela hufvudstadens befolkning, 

Men om man utst,'äcker kommunalt understöds lämnande jämväl till ända
mål, hyilka dels icke i ringaste mån kunna sägas tillgodose stadens gagn eller 
fy lla något som. helst dess behof, dels så långt ifrån omfattas af en allmän opi
nion inom. samhället, att de tvärtom måste betmktas såsom brännande stridsfrågor, 
då torde för visso den gräns vara öfverskriden, som uppställes af jämväl en 
mycket vidsträckt tolkning af bestämmelserna i den nådiga förot'dningen, 

Ett beslut af det senare slaget synas stadsfullmäktige hafva fattat, då de, 
såsom framgår af här bifogade protokollsutdrag för fullmäktiges sammanträde den 
17 innevarande oktobel', beviljat ett anslag af 3,000 kronol' till den internatio
nella kvinnorösträttskongressen i Stockholm 1911, 

Utom de synpunkter, ~om vi ofvan anfört till belysande af innebörden af 
den nådiga förordningens fÖl'eskrift, sådan som vi tolkat densamma och så som 
den i allmänhet hittills torde hafva tolkats af Stockholms stadsfullmäktige, vilja 
vi ytterligare framhålla såsom en häfdvunuen praxis och en jämväl, rörande 
anslag föl' arbetareinstitutet eller dylika ändamål, ofta i besluten fOl'mligen intagen 
bestämmelse, att politisk propaganda är utesluten från kommunalt understöd under 
någon form, Ehuruväl man velat påstå, att den kvinnliga rösträttsrörelsen, såsom 
omfattad af kvinnor med olika åsikter inom den allmänna politikens område, icke 
vore att betrakta såsom politisk propaganda, hälla yi dock före, att en agitations
rörelse, som afser 'en så genomgripande ändring i vårt lands politiska fÖl'häl
landen, ovillkorligen mllste anses innebära politisk propaganda, Skillnaden mellan 
partierna för och emot den kvinnliga politiska rösträtten sammanfaller icke med de 
vanliga politiska partigränserna, utan har det på denna speciella fråga bildats nya, men 
i hvarje fall politiska partier, med sina icke mindre skarpa politiska strider och 
agitationer, Det synes icke vara lämpligt, att Stockholms stadsfullmäktige med 
kommunalt anslag understöder det ena eller det andra af de partier, som i denna 
fråga skarpt stä mot hvarandra. Det vore att tvinga de många bland hufvud-
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stadens skattedragare, hvilka icke äro anhängare af den kvinnliga rösträtten, att 
med sina skattemedel bidrao"a till understo"dande af en l 
önska kmftigt motarbeta. . 

l'öre se, som de tvärtom 

~e~ anlednin~. af hvad vi nu anfö~t tilläta vi oss vördsamt yrka, att stads
fnllmaktlges ofvannamnda beslut, såsom ICke öfverensstämmande med hvad i åbe
ropade nådiga förordning finnes föreskrifvet, mätte upphäfvas. 

Stockholm den 31 oktober 191. O. 

Erik Erilcsson. Emil Richert. 
Direktor. 

3 N Rl'vavägen. 
Kassör. 

10 BruDD sgaban. 

3. 

Till öfv erstäthällareämbetet. 

I § 23 mom. 2 af förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 
maj 1862 stadgas: 

. Till beslut erfordras två tredjedelar af de i omröstningen deltagande röster, 
då beslutet afser: 

a) 
b) beviljande af anslag till nya ändarnäI eller behof; 
c) ---

d) - --- --- --- ---. » 

Sedan vid sammanträde mändagen den 17 oktober innevarande är stads
fullmäktige i Stockholm, såsom fmmgär af hosgående protokoll , beslutat att 
lämna ett anslag af 3,000 kronor att utgå till Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt för bestridande af med den internationella kvinnorösträttskongressen 
i Stockholm år 1911 förenade kostnader; och dä vi hälla före, att sagda beslut 
är af den art, att, jämlikt nyss citerade moment, föl' dess giltighet dubbelt flertal 
erfordras, tilläta vi oss att framlägga de skäl, hvarpä vi grunda denna vär 
åsikt. 

Vi viI j a emellertid först 
inom ramen för kommunens 

framhälla, att vi icke kunna finna detta anslag ligga 
normala hnshällning. I tredje stycket af § 3 af 
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nyss åberopade förordning stadgas, att skattemedel må an vändas till täckande af 
. sädana utgifter, som >kunna till stadens allmänna gagn eller särskilda dess behof 

erfordras ». De flesta af de ändamål af liknande natur, h vartill stadsfullmäktige 
vid olika tidpunkter lämnat anslag, kunna direkt eller indirekt räknas till de i 
sist citerade ord afsedda. Sålunda har förhållandet tydligen vari t med anslag 
till kongresser för nykterhet och folkupplysuing, för antituberkulosst!'iden m. m. 
Mp.n den mycket utpräglade stridsfrågan om kvinnans politiska rösträtt kan uppen
barligen under inga omständigheter räknas dit. 

När det gäller att bestämma, om ett ifrågasatt kommunalt anslag bör räknas 
såsom afseende »nya ändamål eller behof», lärer man böra utgå från att knappast 
något anslag är så beskaffadt, att det i alla afseenden är nytt. Beträffande 
nästan hvarje anslag finnes det något, vare sig i afseende på formen eller rörande 
själfva saken, som kan sägas icke vara helt och hållet nytt. Men om ett an
slagskraf i något väsentligt hänseende innebär ett för kommunen nytt uppslag, 
så måste det uppenbarligen betraktas såsom gällande ett nytt ändamål. 

Man har velat göra gällande, att detta anslag, som stiges allenast afse en 
korrekt uppfyllelse af kommunens representationsplikt och som således endast iir 
ännu ett led i den serie af liknande representationsanslag, som tillförne beviljats, 
just därför icke afser ett uytt ändamål. Vi tro icke, att detta betraktelsesätt 
hålleT streck. 

Utan tvifvel hal' Stockholm, liksom andra rikets kommuner, en viss repre
sentationsskyldighet vid främmande besök, Stockholm såsom rikets hufvudstad 
kanske i högre grad än andra kommuner. Att Stockholm särskildt har en sådau 
skyldighet vid utlänningars besök, kan icke grundas på annat skäl, än att Stock
holm såsom hufvudstad då åtager sig en del af hela landets representationsskyl
dighet. Men för att denna synpunkt skall komma till beaktande, synes landet 
genom statsmakterna böra hafva visat sitt intresse för besöket. Någon representa
tionsskyldighet, hur man än tager detta ord, kan således ej komma i fråga rörande 
nu afhandlade kongress. Annat är förhållaudet vid besök, som gälla hela landet, 
representerad t af kungamakten, eller kongresser, hvilka statsmakterna genom att 
lämna understöd förklarat sig anse såsom gällande hela landet. För sådana ända
mål har hufvudstaden mera än en gång iklädt sig representationsplikt genom 
festlig dekorering af allmänna platser, beredande af tillfälle till besök vid kom
munala inrättningar m. m, Det är på sä sätt Stockholm hittills fattat sin re
presen ta tionss kyldig het. 

Dä ifrägavarande anslag sälunda icke ur synpunkten af stadens representa-
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.. kan anses ,:ara ens i någon m~n likställd med tidigare anslag, 
som ~ta~en for sagda skyldighets uppfyllande beviljat, gäller det att efterse, om 
lC~e .1 sJiilfva den form, som a nslaget fått, kan skönjas tidigare tilliimpade 
prInCiper. 

De.t .h ar förekommit, att Stockholm till vissa här hällna kongressers besty
relser g!fVlt kontant anslag, mon staden har då uttryckligen betonat, liksom man 
gjort i det nu föreliggande fallet , att anslaget icke finge användas till fester o. d. 
:Men dä sä är förMIlandet , måste därmed hela teorien om ett uppfyllande af 
stadens representationsplikt öfverges. Det gäller tydl igen icke annat än ett anslag 
till främjande af det speciella ändamål, för h vilken kongressen sammanträder. 

Man har visserligen nägon gäng lät it framskymta, att staden skulle "elat 
främja kongressers hållande härstädes fö r att åstadkomma ökad varuomsättning 
dels genom kongressdeltagarnes egna kontanta inköp och öfriga utgifter härstädes, 
dels genom don reklam för Stockholm och Sverige, man af dem kunde vänta i 
deras hemland. Om detta också för en eller annan vari t ett bisyfte med an
slagets beviljande, sä kan det dock aldrig hafva varit ett hnfvudsyfte. Såsom 
sådant kan näppeligen hafva gällt annat än kongressens eget ändarnäI. 

När Stockholm ansett sig böra främja ett ändamål på den grund, att en 
för samma ändamål afsedd kongress sammanträdt i Stockholm, kan detta rimligt
vis hafva sin grund allenast däri, att stadens representation velat dels i allmän
het, dels särskildt med afseende pä hufvudstadens befolkning höja intresset för 
de mål och syften, som kong!'essen ät sig uppställt. Sålunda hal' Stockholm 
understödt ett fl ertal kongresser, samlade till arbete för höga och lofvärda syften , 
uppburna af en mer eller mindre stark , men i regel mycket allmän opinion bland 
hufvudstadens befolkning. . 

Sä är ingalunda fallet med den stridsfråga, som utgör föremålet för den 
kongress, t ill h yars kostnader medel afsägos genom här omföl'mäl d~ .anslags be
viljande. R edan häri skilj er sig M l" behandlade anslag från andra tIdigare anslag 

af liknande art. 
Som vi redan framhållit, är det afgörande, beträffande tillämpligheten af 

§ 23 mom. 2, om ändamälet med kongressen i fråga i nägot gnmdväsentligt 
. hänseende skilj er sig frän de kongressers ändamål, till h vilka staden föm t bevilj~t 

anslao-. Vi tro oss redan hafva ådagalagt, att 8ä är fö rhållandet, men VIlj a 
ytterligare påpeka en omständighet af synnedi.g vikt fö r. frågans. bedömande. 

Den ifrä o-avarande kongressen afser tydlIgen att dnfya poht~sk p ropaganda, 
hvilket fÖl·egåe~de kongresser, till hvilka staden lämnat anslag, icke gjort. Slilden. 
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har vid olika andra auslags beviljande alldeles tydligt betonat siu bestämda åsikt, 
att kommunala anslag icke finge afse någon institution, där politisk propagauda 
kunde bedrifvas, hvadan tydligen vid tidigare anslag t ill kongresser samma be
traktelsesätt, ehuru icke i oI·d utsagdt, varit gällande. 

Den ifI·åga varande kongressen afser att agitera för en grund väsentlig ändring 
i ländernas grundlagar, äfven och icke minst vårt lands. Då deuna äudring i 
politiskt afseende innebär de mest vidtgående konsekvenser, synes kongressens 
ändamål ovillkorligen böra betecknas såsom politisk propaganda. H vilken åsikt 
man än må hysa om det berättigade i kvinnans politiska rösträtt, måste mall 
dock medgifva, att agitationen för detta baf är en i eminellt mening politisk 
affär. Denna agitation delar visserligen icke de stridande partierna efter de gamla 
politiska rägränser, som gemenligen anses skilja »höger> och »vänster > frän hvar
andra. Här gäller en annan afgränsning, men det är dock en politisk afgräns
Ding af samma art, som under tidigare strider efteI· de gamla partibandeus upp
lösning skilt samhället i nya grupper. Det är korteligeu politisk propaganda, 
som afses med den ifrägavarande kongressen. 

Man har visserligen gjort gällande, att en af de kongresser , till hvilka 
staden gifvit anslag, uämligen den i är hållna fredskongressen, äfven haft politiskt 
ändamål. Att sagda kongress dock icke åsyftar politisk agitation, torde fmmgä 
redan däraf, att riksdagen pä initiativ af kungl. maj:t utan gensägelse inom 
nllgondera kammaren b~viljade anslag till densamma, hvilket allt illgalunda hade 
kett, om i något afseende kunnat sägas, att kongressen afsett politisk propaganda. 

Fredskongressen hade ett hU1IIanitä,·t ändamål. Om den ock fattade ett par re
solutioner af politisk innebörd, så var detta vid sidan af dess egentliga, humani
tära ändamål : främjandet af ideerna om internationella stridiooheters mildrande . o 
och aflö ande genom intemationella traktater och internationell skiljedom. 

Den om tändigheten, att k,' iunorösträttskongressens politiska agitation är 
internationell , gifyer den ingalunda nägot särmärke, som väsentligen skiljer den 
från en inhemsk politisk agitation. :Men att Stockholm genom anslag direkt 
understöder politisk agitation innebär ostridigt ett nytt och därtill i och för sig 
och med på sina konsehenser synnerligen betydelsefullt uppslag på om
rådet för kommunernas yerksamhet. Om något anslag synes vara att räkna bland 
. "ya älldamål eller bellor., å är det enligt ,ärt förmenande detta. 

Om detta anslag icke får så an es, sync lagstiftarens åtgärd, att, i samband 
med ut träckningen af den kommunala rösträtten, gifva ökad relief åt en i Stock
holms kommunalförordning sedan gammalt förekommande bestämmelse genom att 
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införa densamma, än vidare utvecklad, jämväl i öfriga kommunalförordningar, 
blifva i väsentligt hänseende betydelselös, hvilket pätagligen icke varit lagstiftarens 
afsikt. 

• 

Med anledning af hvad vi nu anfört tilläta yi oss hemställa, att öfver-
stäthällareämbetet, med upphäfvande af här afsedda stadsfullmäktigebeslut af den 
17 oktober 1910, behagade förklara, att ifrågavarande anslag är af den natur, 
att kommunalförordningens här citerade bestämmelse om dubbelt flertal bort rörand e 
detsammas beviljande tillämpas, och att, dä detta icke ernåtts, anslaget icke är 
beviljadt. 

Stockholm den 2 november 1910. 

J . A. Norblad. Harald Almström. J. Lund. Aug. Lindmark. 

Sten Boije . P. A. Sjögt·clI . 

• 

- --- --- -
Stockholm , K. L . BeckmIlDs Boktr., 1910. 
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