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Skedde föredragning av beredningsutskottets utlåtande in 
med förslag om understöd ät mindre bemedlade i huvudstaden, 
för sitt livsuppehälle äro beroende av till krigstjänst inkallade som 

Jandstormsmän. 
Uti förevarande utlätande hemstiillde utskottet: 

U nders töd IH 
inka linde 

land storms 
miins familje .', 

U 207. 
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Understöd [lt 

till kri gs 
tj iin s tgö rin g 

jokn.llude 
t j lins tei Il ne-

tOS ])0 11 J8 uugu. li 1914 . 

att stadsfullmäktige, med anledning av do vidtagua fitgärdorna 
fö r landstormens inkallande till krigstjänstgöring , måtte bemyndiga 
fattigvärdsniimnden att antingen genom niimndens egna or.gau , pr. 
ett med hänsyn ti ll fö revarande understöds karaktär lämpbgt siltt, 
eller, dilr sä anses lämpligt, genom för undamålet bildade 
sammanslutningar utgiva understöd , med bolopp som kunna prövas 
skäliga, åt sädana mindre bemedlade familj er i huvudstaden, yilka 
äro i behov därav på grund av familjeförsör.iarnas inkallel se till 
sådan tjänstgöring samt anmäla sig till erh1\llande av dy likt 
understöd; 

att stadsfullmäktige tillika måtte förklara , att understöd , I'arom 
nu sägs , icke är att betrakta såsom fattigvård; 

och att för ifrågavarande ändamål mätte till foittigvårdsnäm odens 
förfogande stiillas erforderligt belopp, att uppföras i 1915 års stat 
samt utgä av uttaxerade eller eljes tillgiingliga medel. 

Efter föredragning härav begärdes ordet av frö ken Anna Lind· 
hagen och yttrade sig vidare, var efte r annan, friherre Palmstieroa 
samt berrar Lindqvist, Noren, Herlitz, von Koch, Carl Liudhogeo, 
ord föranden, Ceder, Lagercrantz , Carl L ind hagen, ordföranden , K lef
beck, von Koch, Carl Lindhagen, ordföranden och Li ndqvist. 

Dnder överläggningen hade icke något annat y rkande fram· 
kommit än om bifall t ill utskottets hemställan , och blev denna 
j limväl av stadsfull mäktige godkänd . 

§ 4. , 

hll,v o.re 
o ch arbetnre 
hos kommu
n en, s om ägo. 

H ärefter förehades beredningsntskottets utlåtande n:r 208 i 
fråga om understöd ät familj er till de stadens ordinarie eller med 
vissa anslag avlönade tjänsteinnehavare samt åt de arbetare i stadens 
tj änst, vilka inkallats till krigstjänstgöring m. m. 

Berörda utlåtande innefattade hemställan: 
1:0) att stadsfullmäktige mätte bemyndiga styrelser och nämnder 
dels att efter beprävande för varje särskilt fall till de stadens familj att 

försörj a. 
U 808. ordinarie eller med vissa ans laD' avlönade t jänsteinnehavare som 

. o J ' 

lDk~llats till krigstjänstgöring och som äga familj att försörja, 
utgIva understöd med belopp, Som med hänsyn till förhållandena 
kunna anses skäliga, dock med iakttaD'ande därav att det samman-" , 
lagda beloppet av den för tjänsteinnehavaren bibehållna avlöningen 
och kontant utgående understöd, däri inbegripet jämväl vad han 
från staten eller eljes i nu ifrågavarande hänseende uppb;ir, icke 
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må överstiga den avlöning, han, därest han varit i tjänst, skulle 
hava uppburit, 

dels ock att till de i stadens tjänst pä ett mer stadigvarande 
sätt finstiillda, av staden direkt avlönade arbetare, som inkallats till 
krigstjiinstgöring, utgiva ej mind,·e till samtliga ett understöd mot
srarande 50 %. av avlöningen, som för timavlönade beräknas efter 
timpenningen, än . även därutöver till dem, som hava familj att 

.försörja , efter vederbörande myndighets beprövande för varje siirskilt 
fall understöd med belopp, som kunna prövas skäliga, dock med 
enahanda förbehåll beträffande det sammanlagda understödsbeloppets 
storlek, som nyss är sagt i fråga om stadens tjänsteinnehavare; och 

2:0) att stadsfullmäktige mätte bemyndiga beredningsutskottet 
att i de fall, dä ovanstående bestämmelser ej äro tillämpliga, för
fara i överensstämmelse med grunderna för samma bestämmelser. 

Sedan denna hemställan föredragits , innehades ordet av herr 
vice ordföranden, som yrkade bifall till utskottets hemställan äe/s 
med sådana ändriugar, att orden i andra stycket »efter beprövande 
för varje särskilt falh utbyttes emot orden . efter prövning av behovet 
i varje särskilt fall , och orden i tredje stycket >efter vederbörande 
myndio-hets beprövande för varje särskilt fall, utbyttes emot . efter . o 
vederbörande myndighets prövning av behovet i varje särskilt falh 
samt de i tredje stycket närmast före ordet »understödsbeloppets» 
förekommande orden , det sammanlagda> utginge, dels ock med tillägg 
aven ny punkt av denna lydelse : , 3:0) att fö r ifrågavarande 
ändamål mätte ti ll nämnders och styrelsers förfogande ställas erfor
derliga belopp att, sedan slutredovisning rörande dessa ntgifter kun
llat ske , uppföras i nästföljande ärs stat samt utgä av uttaxerade 
eller eljes ti llgiiogliga medeh. 

Stadsfullmäktige beslöto i enl ighet med detta herr vice ord
förandens yrkande. 
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mfi överstiga den avlöning, han , däres t han varit i tjänst, skull e 
hu\'u uppburit, 

dels ock att ti ll de i stadens tjänst pä ett mer stadigvarande 
siilt anställda , av staden direkt avlönade arbetare, som inkallats till 
krigstjiinstgör ing, ntgiva ej l11ind" e till samtliga ett understöd mot
s\'nrande 50 %' av avlöningen, som för timavlönade beriLkuas efter 
timpenningen, än även därutöver till dem, som hava familj att 
försörja, efter vederbörande myndighets beprövande för varje siirskilt 
fall understöd med belopp, som kunna prövas skäliga, dock med 
enahanda förbehäll beträffande det sammaulagda uuderstödsbeloppets 
storlek, som nyss är sagt i fråga om stadens tjänsteinnehavare; och 

2:0) att stadsfullmäktige mätte bemyndiga beredn ingsutskottet 
atl i de fall , då ovanstående bestämmelser ej äro tillämpliga, för 
fara i överensstämmelse med grunderna för samma besHtmmelser. 

Sedau denna hemstiillan föredragits , i nnehades ordet av herr 
"ice ordföranden, som yrkade bifall till utskottets hemställan äds 
med sädana ändringar , att orden i andra stycket »efter beprövande 
för varje särskilt falh utbyttes emot orden »efter prövning av behovet 
i varje särskilt fall. och orden i lt'edje stycket >efter vederbörande 
myndighets Leprövaude föl' varje särskil t falb utbyttes emot >efter 
vederbörande myndighets prövning av behovet i varje särskilt fal], 
samt de i tredje stycket närmast före ordet >nnderstödsbeloppets> 
förekommande orden , det sammanlagda, ntginge, äels ock med tillägg 
aven ny punkt av denna lydelse: , 3:0) att fö r ifrågavarande 
ändamål måtte t ill nämnders och styrelsers förfogande ställas erfor
derliga belopp att, sedan slutredovisning rörande dessa utgifter knn
nat ske, nppföras i nästföljande ärs stat samt u tgä av uttaxerade 
eller eljes tillgänglig'a medel». 

Stadsfullmäktige beslöto i enlighet med detta herr vice ord
förandens yrkande. 
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