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A v herr von Koch m. H. om dels tillsättande aven
,:y":'e,·ltetslUi·mnd i enlighet !/l ed alkoholist/agen, dels
a~ganl t syfte att Stockholms stadsfullmäktiges skyt.
d~~het att avgivet yft.-alldell över ansÖlmin.ga,· om
"atttghet att utskäl1ka fin och öl samt allg. klubb.
ttfs känlcni l1g at· b,.,lnnrin må klI lma lirer/åtas på ell
av st(ulsfulll1läkt ige tillsatt nämnd.

T iii stadsfu lIm iiktige.
E nligt den al' riksdagen Bntagna lagen al' den 30 juni 191 3
om behandling a" alkoh olister, som väntas träda i kr~ft r 19 16,
skall i varj e kommuD finnas en nykterhetsDilUlnd. ,'ilken, där ej
särskild sådan niim nd blivit tillsatt, ntgöres nI' kommuuens fattig
I"Ardsstyrelse.
Särskild nämnd skall tillsättas a-r stadsfullmii ktige,
och om dess sammansättning, ledamötATUas valperiod . nämndens
arbetsform er o. s. v. gäller i allmänhet "ad om fattign\rdsstyrelse
linnes stado-at· dock skall för Stockholm i dessa hänseenden gälla
o ,
k.
d
de bestäm melser. som konunger: p förslag al" stadsfullmii tlge me delar .
.
Om nämndens upp"ift tndgas i lagens § 4:
. 1 mom . An sökn ing om förordnande att person , som omförIlläles i l §, skall in tagas å a ll miin anstalt för 1° .rd al' al~ohohster
mä göras av nykterhetsnämnden i den kommu n, dur han vIstas eller
ägor hemortsrät·t.
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:3 10 0 m. Innan ,' dan ansök ning gö res , ska l! nii mnde .
.
'f
n IU,
hämta noggranna npph 'sn lllgar
om I rilga " nrando person sa mt d"
,'
, arest
ej uppenbarligen ntslk t ~akna s n t t ,utan tv l\ ng åter föra honom till
ett nyktert
och ordenth <>t II\' , ndtago b iir fö r lä m pade 1\tgärder
,
,
s~so ru att söka
förm' honom att ing'\ i nyk terhe ts före nin g ,
bereda honom , för mi nskan de a v fl'es t e l s~rlJa t ill bruk a v rus,
drycker, a nstiiIlning hos liim plig person ell e r ombyte a" " erksamhet
ell er " i-telseort,
utl'erka ho> fö rsiiljare '11' b riinnvin , " in ell e r öl, a tt sådana
drycker ej ntl iimnas t ill honom ,
förma honom a tt räd f .. g a läkare och följa d e nn es föresk ri fter
eller att fr il'illigt söka nhd 11 liim pli g anstalt .
I fall ay beho,' iige r nykterh ets niimnd alt för "idtagande av
de i detta moment omförm iiI da , tgärder till s itt bi träde utse ombud
anti ngen bland sina egon ledam öter eller bland andra för u ppgiften
lämpade personer , föreninga r elle r stiftelse r .>
D å nämndens uppgi ft såln nda ä r särdel es \'ik tig, torde det
yara ön skvärt
såsom också b l' R abe fra mhåll e r i sitt förs la.
e
t ill kommnnalföl'\'altn inge ns omof"'anisa t ion
att en särski ld nvkter
o
.
hetsnämnd nt-es, och detta så mvcket hällre. som för e n sa stor
stad om Stockholm ett perma ne nt fö rvalt ning sorgan kriives föl' åt.
skilliga nykterhetspo litisk a frägor. B la nd dessa m å niimn as anslagen
till nyk terhets föreningar, ny kterhetsnnder vis ning och alkoholfri a
"estauranter, men dessutom ka n ifrågasätta s a tt pol. ny k terhetsnä mnden
överflyttas den nu stad sfullmäk tige påvilan de uppgi ften a tt avg iva
yttrande
över del' från klubbar och a nd ra före nin o"ar inkomn ll an.
k
sö DI ngar att ntskänka brännvin , dels frå n kafeel' m . m. ing ivna
a nsökningar Om tillständ att utskä nka viu och öl.

-

,
Frågan om att överfl ytta d essa ärende n från stadsfullm ä ktige
till en särskild delegatio n framfördes r edan 1 9 0 6 av h err Hammarlund, som i motion n:r 29 för niirnnda ä r yrkade. att stadsful1m äktige hos kungl. maj :t skulle hemstiilla om 'sådan iLndring i vin , och
ölfÖrsäljnin gsförordnin gen, a tt den stad sfullmliktige åliggande skyldi gheten att a'-giva vttrande i dessa frå"or kunde öve rlätas il en sär '
skild delegation . . Stadsfnl1milkti<>e biföllo ej motiollell, meo beslöto
deu 25 mars 1907 att ut~e e n \ommitte av 7 personer med upp.
drag att g ranska och till stadsfullmäkti<>e ingiva yttrande öve r de
o
,
d
un er äret ink omna ansökoin<>arna om t l1lstålld att utskän ka VID
och öl. En sådan kommitt~ h:r sedan ärligen utsetts och hal' sedan

Vilt l/ykll'J'h cl tJ/~ii/Jt1/ft or/, nämnt! "ö r
I'

:\

uIJpdrat> att ,.
1
o.
ave o avgo yttrande över ansökning ar
frlln klnbba r. att utskfink~ briino vin . Em ell ertid k varstår , trots
denna a nordnlDg, den svångheten, att stadsfullm äkti"e t ill sist skola
yttra sig om al I:. de inkomn aansökningarna.I si~ ifrågavara nde
motIOn yttrad e herr H a mm arlund >a tt syftet med inhiimtand e av
stad sfll llmiik tlges yttra~de över ifrågavarande utskä nkoi ngsfrägor ä r
det bästa , och n tau tnvel ka n fö reskriften om utlåtande av stadsfllllm iiktig e lätt t ill ämpas i smiine och medelstora stiider där a u,
talet dy li ka försiilj ni ngsstiil len ej iiI' större iin a tt stadeus för troend e.
miLn kun na personl igen göra de föl' utl åtandets a ,givande behövli "'a
lIndersöku i nga rna . Men i hU1' udstad en blir detta en omöJ'l i<>h: t
o
,
utan fä stad sfu llmuk tige härstädes påtaga sig ·ansvare t föl' ett yttrande, röran de "ilket det även med biista vilja i världen icke iiI'
möjligt för f ullmiiktiges fl ertal att själva bil da sig en personlig
uppfat tn ing . I detta hiin seende kan det "ara tillräckligt erinra
därom , att stadsf ull mäktige den 5 sistlidna oktober a nm odades yttra
,
sig över icke mi ndre ä n 533 a nsökning,ar om rittt a tt från den l
jao uar i 1 9 07 utskänka "in och öl. A rendet har i dag avgjorts
al' stadsf ullmäk t ig e. Om besl utet skulle fotats på personlig uppfattning, hade h ä l' t , att va rj e stad sfllllm iiktig under loppet a v de
två senaste må nad erna i medeltal va rje dag undersökt ett t iotal
öl- och vinutskänkn ingsstiillen. Erfarenheten från de två senaste
åren hal' g ivit vid handen , att hä r behöI's en lindring vad vidkommer hn,' ud staden, för vi lken ju iiven pä många andra områden
gälla särskilda lagbestä mm elser .•
Om de nn a m otion yttrar her r Rabe, efter att ha medd elat
en del siffror röra nd e stadsfull mä k tiges befattnin g !Iled utskiin knin"sfl'ä"orna i sitt ova nnä mnd a fö rslag följande :
. o >D~nna ' nndersök ning sy nes mig nogsamt bestyrka riktigheten
av den muti on (a v herr H am marlnnd, n :r 29 fö r ål' t 906 )~ som
gav anlednin g till kafekommittens till sätt~in g.
~"och (or Slg
<iro frågOn!ct om sä'l'skilda utslcänkmngsm tt?ghder foga lampade
. a v en sa• st 01' IrÖI'samlmg
att Itnde,-lcastas prö vmng
'
. . .SOIll stadsf
.
.ulllIIäktig p. Om d e p ersonliga f'iil'hållanden, S01ll hal'md maste vara
av väsentlig betydelse, kunna stadsfullmäktige under e. n otTellltlk~g
"
"
•
• I t • 'Ila sig mlgot Oll!doll!e,
c e
OVerlaggmng
endast med svång/le
fi l (
.
" d
heller synes det mi" rikti"t, att stadsfullmäktiges arbetsdbo~ a, dsom
o
o
'
b t
as me aren en
ändå är nol!' sä omfattande, ytterlIgare
e ung
l t ' 't fAtali~
~
""gas al' en re a l'
"
o
SOm uppenbarligen
vida bättre h an dl no
Ill1llui d, >
9 10

erb älli t

,,1,""
,
.
r
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ynpunktcr om M.r uttala, torde ~1Umer, ej minst efter
den en'15te tidens behandhn<> ,' utskllnklllng ' fr gorna, delas av
,bdsfnllmiikti"es "ida ö"?':"ii .ande flc.rtul, ,Det torde i julva
"orket ,'ara bart nUr omoJh<>t för en fo r amh ng på 100 per on er
att tillfred stiillande behandla fr ""01' av denna natur, J u förr eu
lInutUl anordning triiH'lb, de buttre
För lämpligheten att icke in,'iinta re ultatet Il\' de om fattande
omorganisationsplauorna iuom kommunalförvaltnin ge n utan söka få
till t! nd snaTl)."t möjligt en permanent niimnd fö r nykterheisfr.
gomas behandling t!llar icke min t dou om tiindigheten, 'l tt iuter.
nerin!!Slagen nintas triida i kraft III' 19 16, Till iittandet a" nyk.
terhet nämnden iiI' diirför onndgiilwl igt, för å ,'itt ej stadsfull miik.
tige ,'ilja utse fattigYllrd namnden att fungera som nykterhets.
nämnd, en ut"iig ,om a,· tiera skii! ej torde böm ifrågakomma.
J)
gi l"eni_ utarbetandet u,' förslag t ill
för nykter.
hetsniimnden m sto draga n gon lid och kungl. maj:ts beslnt ö\,er
,bdsfullmäkti~e ' förslag till nämnden organ i ation erfordras , torde
det >ar" angeläget att snara.t möj ligt uppdruga ät eu kommitte,
exempehis den, som erhallit stad fullmiiktiges uppdrag att inkolll ma
med förslag till anordnande aven allmiin austalt för alkoholister
för hm'ud tuden, att utreda frägn n och till stadsfullmiiktige a l"
lämna för,;lag till ordnandet a" densamm a,
Hiirjiimte mnste hos
kungl. maj:t anhnlJas om iiudring i gullande förorduin gar i syfte
att en av tad fullmiiktiooe
tillsatt nämnd må erhillla rättiooohet att
<>
i stället för stadsfulJ miikti o"e a,· "..i"a _vttrande rörand e ansökningar
Gm tillst nd att utskänka bl'iinnyi n, viu och öl.
B uruYida nykterhetsnämnden bör f detta uppdrag eller saken på annat siitt kan
ordnas torde ocks bli förem l för utredning,
På grund a" "ad yi ålunda an fört tillåta vi oss hemstiiUa:

De

1) att stadsfu llmäktiooe
måtte besl uta att i enlighet
o
,
med lagen av den 30 juni 19 13 om behandling al'
alkoholister tiUsiitta en nyktel'hetsnämnd samt uppdrag'l
åt en kommitte att inkomma med förslag till bestäm'
melser för densamma ' samt
2) att stadsfull~äktige måtte ingå till kungl. maj:t
med begäran om sådan ändring i kungl. förordmngen ang,
förSäljning av vin och öl den 9 juni 1905 samt kungl. för·
orduinooen av samma daoo anooående förSäljning av bränno
o
"
,
Ii
vin , att beträffande Stockholm den stadsfullmäktige 1\ g-

/9/ 5.

Om. nyHet'het3niim.nd och fliinuul ( lir ut,kM k .
",11 luno,tt,·endclt .

gnnd,e skyldigh,eten att avgiva utlåtande dels över nn.
sökUlnga,' om hllständ att utskiinka \'in och öl dels över
ausökn~ngar frän klubbar och föreningar att utskänka
brlmnv,n må kunna överlätas på en av stadsfullmäkti ge
ti llsa tt uiimud .
Stockholm deu l mars L915 .

G. H ,

1'011

Ko ch,

F1'edt" Ni lsson,

Km'olina Wid ers/t· Öl/!,

Fritz Lindqvist,

Jose f N orthl

I motioneus syfte instämma:

J olm Petet'SSOtl.
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Stockholm , K. L.

