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Utlåtande i fråga 0111 understöd l'tt familjer till de stadens ordi

narie eller mell Yissa anslag avlönade tjänsteinnehavare 
samt l'tt de arbetare i stallens tjänst, -vilka inkallats till 
krigstjänstgöring m. m. 

Såsom känt är, hava åtgärder vidtagits för inkallande till krigstj änstgöring 
aven del av landstormen samt beväringen. De såluuda vidtagna åtgärderna och 

, de, som ytterligare kunna komma att vidtagas i samma syfte, beröra givetvis jäm
väl i stadens tjänst anställda personer, såväl tjänsteinnehavare som arbetare. 

Vidkommande de avlöningsförmåner, vid vilka stadens tjänsteinnehavare skola 
bibehållas under den tid, dä de av nu anfÖrd anledning icke kunna full göra sin 
tjänst, gälla beträffande ordinarie befattningshavare de i § 15 al senare delen 
av de allmänna lönevillkoren meddelade bestämmelserna och för de med yissa 
anslag avlönade tjänsteinnehavare bestämmelserna i § 37 tredje punkten. 

Enligt § 15 al senare delen kan tjänsteinnehavare, därest han är lagligen 
förhindrad att fullgöra sin tjänst, förpliktas att under ledigheten, utöver sina 
tjänstgöringspenningar, avstå så mycket av avlöningeu i övrigt, som för tj änstens 
förrättande erfordras eller eljes prövas skäligt. Tjänsteinnehavare skall i sådant 
fall högst bibehållas vid sin lön men avstå frän tjänstgöringspenningarna, vilka i 
lönegrupperna 1- 7 utgöra 20 %, i grupperna 8 9 25 % och i övriga grupper 
samt för ordinarie befattningar stäende utom de normala lönegrupperna 30 % av 
lägsta avlöningsbeloppet. 

§ 37 tredje punkten av de allmänna bestämmelserna stadgar, att, därest 
tjänsteinnehavare, som avlönas med i staten för bestridande av vissa göromål an 
visade medel, undfår ledighet av annau anledning än sjukdom, han skall av av
löningen avstå 50 %, och därutöver det belopp, som av vederböl'ande överordnad 
myndighet prövas ytterligare erforderligt för tjänstens uppehållande under ledigheten. 
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Det har synts utskottet, att ifrågavarande tjänsteinnehavare utöver "ad de 
sålunda, i enlighet med vad ovan är sagt, kunna komma att nppbära för den 
tid, under vilken de av krigstjänstgöringen äro förh indrade att fullgöra sin tjän,.t, 
böra i de fall , att de hava att försörja familj , såsom hustrn och barn, föräldrar 
eller anuan av deras försörjning beroende, efter voderbörande myndighets be
prövande för varje särskil t fall kunna ti llel·kännas understöd med belopp, som 
anses skäliga, dock att icke i något fall sammanlagda kontanta beloppet av nt· 
gående understöd, däri inbegripet jämväl vad från staten eller eljest kau i nu 
ifrågavarande hänseende utgå, och den bibehållna avlön ingen må överskrida vad 
tjänsteinnehavaren skulle hava uppburit, därest han varit i tjänst. 

Uti förevarande fråga har fatti gvårdsnämnden till utskottet inkommit med 
en den 4 innevarande augnsti dagtecknad skrivelse, så lydaude: 

. Då i allmänna villkor och bestämmelser för tillämpning av Stockholms 
stads lönestat saknas uttrycklig föreskrift om hur med avseende å avlöningsför
månerna förfaras skall då tjänsteman är inkallacl ti ll krigstjänstgöring, får fnttig
vårdsnämnden härigenom anhålla om föreskrift snarast möjligt hnruvida och i så 
fall i vad män den i stat fastställda avlöningen får under sådana förhållanden 
till ordinarie tjänsteman utbetalas , ävensom hnruvida och i så fall i vad mån av
löningsförmåner må, under enahanda förhållanden, utgå till innehavare av ä stadens 
lönestat icke uppförd befattning med full daglig sysselsättning, vilken avlönas med 
i staten för bestridande a" vissa göromål anvisade medeJ., 

Av vad ovan är sagt framgår att någon särskild åtgärd frä n utskottets sida 
med anledning av fattigtårdsnämndens förevarande skrivelse ej är erforderlig. 

Vidkommande clärefter i stadens tjänst anställda och således av kommnnen 
direkt avlönade arbetare hava stadsfullmäktige, säsom känt är, icke fastställt 
några bestämmelser rörande deras avlöningsförhällanden, och finnes sålunda icke 
stadgat någon rät t för dessa arbetare att under den tid , varunder de på grund 
av inkallandet till krigstjänst äro förhindrade sköta sitt arbete, bibehållas vid 
någon del av avlöningen. Utskottet anser emellertid, att vidkommande de ar
betare, som pä ett mer varaktigt sätt äro i stadens tjänst anställda, böra i före
varande fall tillämpas bestämmelser analoga mecl dem! som gälla för tjänsteinne
havare, som avlönas av vissa anslag (§ 37 tredje punkten av de allmänna 
lönevillkoren), så att arbetarna bibehållas vid 50 % av avlöningen, för tim
avlönade beräknad efter timpenningen. Härförutom böra de arbetare, som hava 
familj att försörja , efter vederbörande myndighets beprövande kunna erhålla 
ytterligare understöd med skäliga belopp, dock med iakttagande av samma för-
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behåll beträffande understöds beloppets storlek, som nyss är sagt i fräga om stadens 
tjänsteinnehavare. 

Vad ovan är sagt avser, förntom stadens arbetare, hnvndsakligen dem, som 
höra till stadens allmänna lönestat . Vad andra grupper tjänsteinnehavare angår, 
synes lämpligt att beredningsutskottet erhåller i uppdrag att lämna föreskrifter i 
överensstämmelse med bär ifrågasatta grunder. 

Med anledning av vad sålunda anförts fär utskottet hemställa: 

• 

1:0) att stadsfullmäktige mit bemyndiga styrelser och nämnder 
dels att efter beprövande för varje särskilt fall till de stadeus 

ordinarie eller med vissa anslag avlönade tjänsteinnehavare , som 
inkaUats till krigstjänstgöring och som äga familj att försörja, 
utgiva understöd med belopp, som med hänsyn till förhållandena 
kunna anses skäliga, dock med iakttagande 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 uppbär, icke 
må överstiga den avlöning, han, därest han varit i tj änst, skulle 
hava uppburit, 

dels ock att till de i stadens tjänst på ett mer stadigvarande 
sätt anställda, av staden direkt avlöuade arbetare, som inkallats till 
krigstjänstgöring, utgiva ej mindre till samtliga ett understöd mot
svarande 50 % av avlöningen, som för tlmavlönade beräknas efter 
timpenningen , än även därutöver till dero, som hava familj att 
försörja , efter vederböraude myndighets beprövande för varje siirskilt 
faU understöd med belopp, som kunna prövas skäliga, dock med 
enahanda förbehåll beträffande det sammanlagda understöds beloppets 
storlek, som nyss är sagt i fråga om stadens tjänsteinnehavare; och 

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

Stockholm den 10 augusti 1914. 

-A beredningsutskottets vägnar: 

SIXTEN VON FRIESEN. 

Stockholm , K. L. B eckmao8 Boktr., l~U. 
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