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Beredningsutskottets utlåtanden och memorial. 

N:r 207, 

UtHltande mell förslag om nnderstöd åt mindre bemedIalle 
i hnvudstaden, som föl' sitt livsuppehälle äro bel'ocude 
av till krigstjänst inkallade landstormsmän, 

• 

Enligt kungl. maj :ts beslut hava delar av landstormen inkallats till krigs-
tjänstgöring, Då landstormsmän icke, såsom fallet · är med värnpliktige som 
tillhöm beväringen, äga rätt till dagavlöning och för den skull genom landstormens 
inkallande behov av nnderstöd torde göra sig särskilt gällande i fråga om de obemed
lade familjer i huvudstaden , vilka för sitt livsuppehälle äro beroende av inkallade 
landstormsmän, har utskottet ansett, att kommunen bör träda emellan och lämna . 
sådana familj er understöd. Dylika understöd synas böra, till belopp som anses 
skäliga , utgivas genom fattigvårdsnämndens försorg antingen genom nämndens egna 
organ eller, om sä prövas lämpligt, genom för ändamålet bildade· sammanslutningar. 
Understöden böra givetvis ej betraktas såsom fattigvård, och bör fattigvårdsnämnden 
vid sina åtgärder för utdelningens verkställande taga hänsyn till detta förhållande. 

:Iired åberopande av vad sålunda anförts fär utskottet hemställa: 
, 

att stadsfullmäktige, med anledning av de vidtagna åtgärderna 
för landstormens inkallande till krigstjänstgöring, må bemyndiga 
fattigvårdsnämnden att antingen genom nämndens egna organ , på 
ett med hänsyn till förevarande understöds karaktär lämpligt sätt, 
eller, där så anses lämpligt genom för ändamälet bildade 
sammanslutningar utgiva understöd, med belopp som k~nna prövas 
skäliga, ät sådana mindre bemedlade familjer i huvudstadep, vilka 
äro i behov därav på grund av familjeförsörjarnas in);,allelse till 
sådan tjänstgöring samt anmäla sig till erhällande av dylikt 
understöd; 

att stadsfullmäktige tillika må förklara, att understöd, varom 
nu sägs, icke är att betrakta såsom fattigvård; 
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och att föl' ifrägavar~nde ändamål må till fattigvärdsnämndens 
förfogande ställas erforderligt belopp, att uppföras i 19 15 års st.t 
samt utgå av uttaxerade eller eljes tillgängliga medel. 

Stockholm den 10 augusti 1914. 

Ä beredningsutskottets vägnar: 

SIXTEN VON FRIESEN. 
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