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Härefter förekom beredningsutskottets utlåtande n:r 7;) med Motion om 

anlednin o· av väckt motion om åtO'ärd i syfte att utlänniu O' som åtgi>rd.i syfte 
.0 .. b. . o' att utlHfimug, 

efter krIgsutbrottet kommIt tIll Svenge och under längre tId än en som vistas i 

månad där vistas, må underkastas en effektiv personskatt. huvudstaden, 
nnder Ylss a 

U ti en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 19 februari förhållanden. 

1917 väckt motion (n:r 7) hade herr Folcker på anförda oo-runder und erkastas 
p el'so nskatt . 

hemställt: 
att stadsfullmäktige måtte hos kungl. maj:t anhålla om vid

tagande av sådana åtgärder, att möjligheter under kristiden beredas 
kommunerna att med en effektiv l)ersonskatt belägga sådana ut
länningar, som hitkommit efter krigsutbrottet ooh som under längre 
tid än en månad vistats i Sverige. 

I sitt förevarande utlåtande hade utskottet emellertid hemställt : 
att stadsfullmäktige måtte :fiuna herr ]'olokers föreli ggande 

motion n:r 7 för innevarande år ioke böra till någon stadsfull
mäktiges ätgärd föranleda. 

Emot denna hemställan hade reset'vation anmälts av herr 
Folcker. • 

Efter föredragning av utskottets hemställan begärdes oTdet av 
herr Foloker ooh yttrade sig vidare herrar friherre Palmstierna, 
Wiokman, Lundström, Foloker ooh friherre Palmstierna. 

Under överläggningen hade yrkats dels bifall till utskottets 
hemställan dels ock av herr Folcker, att · stadsfullmäktige måtte åt 
beredningsutskottet uppdraga att å fullmäktiges vägnar till kungl. 
maj:t avlåta underdånig skrivelse med framhävande ooh näTmare 
utveoklande av de olägenheter för Stookholms kommun och dess 
inVånare, som krigstidens stora fTämlingsinvasion undeT nuvarande 
förhållanden innebär, ooh angelägenheten av att stadsfullmäktige 
beredes möjlighet att genom en provisorisk krigstidsskatt å dessa 
utlänningar dels minska främlingstilloppet till Stockholm, dels ook 
erhälla en extra inkomst som bidrag till bestridande av de extra 
kostnader utlänningarna åsamka kommunen. 
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,'edan propositioner framställts jämlikt d framkomna yrkan
dena, förmälte h elT ordföranden sig ans' propo ition 'n på bifall 
till utskottets hemställan vara med övervägande ja uesvarad. 

Då votering äskades, verkställdes sådan över en de förinnan 
föreslagen och godkänd voteringspropo ition av denna lyd Ise: 

Den, som bifaller beredning utskottet i dess förevarande ut
lätande n:r 73 gjorda hemställan, rö tar ja; 

Den, det ej vill, röstar nej ; 
Vinner nej , hava stadsfullmäktige bifallit det av berr F olcker 

under överläggningen i ärendet fram tiiJlda yrkandet. 
Omröstningen utföll med 28 ja och 47 nej, vadan stadsfull

mäktige fattat beslut i enlighet med nej-propositionen. ä om anteck: 
ningsli.storna n: r 4 utmärka, röstades ja av herrar ordföranden , 1'ice 
ordföranden, Andersson, Bendixson, Berglund. Borgström, Bratt, fru 
Broome, berrar Dahlberg, Höglund, fröken Johansson, herrar Jons
son, K lefbeck, greve Lagerbjelke, herrar Lagerheim, Lagerholm, 
L ange, Lidman, fröken Anna L indhagen, Noren, frih. Palmstierna. 
Stockman, Ström, Sundberg, Tengdahl , T heIander, W elin och Örne 
samt nej av herrar d'Aill)' , A lmström, Andren, Axelson, Bergman, 
Dahlin , E klund, Falk , Folcker , H allgren, fröken H edin, herrar 
Oarl Hjort, Erik Hjorth, Hultman , I sakson, Juhlin-Dannfelt, Karl
mark, Lilja, Lilj ensköld, Lindbergh , Lindmark , L oven , Lund. 
Lundström, A. E. Magnusson, Gerhard Magnusson , Malm, Mårtellson, 
Fritz Nilsson, Nordgren, Olin, fröken Quint, helTar Ringholm, 
Rosenius, RytterIing, Sandberg, Simonson, Sjöholm, Skålander, 
Stiernfeldt, W allen berg, W ~ssen, fröken Wellin , herrar W ickberg, 
Wickman, Zetterlund och Akerlindh. 
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