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§ 18,

•

Skedde föredragning av beredningsutskottets utlåtande n:r 231 Understöd
i fråga om understöd åt familjer, som drabbats av spanska sjukan.
f~';:~::~8
ti en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 31 sistlidna av spanska
mars väckt· motion n:r 13 hade fru Broorne på anförda grunder . sjukan.
U 231.
hemställt,
. M:n 13.
att stadsfullmäktige måtte till förfogande av Föreningen för
välgörenhetens ordnande ställa ett belopp av 30,000 honor för
-att enligt beprövande av föreningens styrelse och. under medverkan
av de inom huvudstadens församlingar verksamma sjukvårdsföreningarna användas till understöd åt familjer, som drabbats av nu rådande epidemi »spanska sjukan », samt att ifrågavarande medel
måtte utgå av det å drätselnämndens första avdelnings stat för
Aret uppförda anslag till oförutsedda utgifter.
Vidare förelåg en från ovannämnda förening till beredningsutskottet i skrivelse av den 31 sistlidna mars i anslutning till
den i motionen gjorda hemställan gjord framställning.
Uti förevarande utlåtande hemställde utskottet:

:u

soå!

•
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D'e n 28 april 1919,

' att stadsfullmäktige med anledning av fru Broomes förevarande motion samt Föreningens för välgörenhetens ordnande föreliggande framställning mätte till förfogande av föreningen ställa ett.
belopp av 30,000 kronor för att enligt beprövand e av föreningens.
styrelse och under medv erkan av de inom huvudstadens församlingar'
verksamma sjukvärdsföreningarna användas till understöd åt familjer,
som träffats av nu rådande epidemi )spanska sjukan », skolande
av det å drätselnämndens
första avdelifräO'avarande
medel utO'ä
o
o
.
nings stat för året uppförda anslag till oförutsedda utgifter; samt
att stadsfullmäktige måtte uppdraga åt dyrtidskommitten att gå..
i författning om den kontroll över ifrågavarande medels användande,
som kommitten kan finna lämplig.
Vid utlåtandet fanns fogad reservation av herr Björklund,
som ansett, att utskottet bort hava tillstyrkt, att anslaget skulle
ställas till dyrtidskommittens förfogand e.
I ärendet uppkom överläggning, vari deltogo i angiven följd
herr Björklund, fröken Wellin, herrar Wallin, Bagge, Wictol"
Karlsson, ' Källander, Ström, fru Törnell , herrar Lamm , Björklund ,
fröken W ellin, fru Gustafson och herr Lamm,
U nder överläggningen hade yrkats dels bifall till utskottets.
hemställan, dels ock av herr Björklund, att stadsfullmäktige med
anledning av fru Broomes förevarande motion måtte i överensstämmelse med förslaget i den av honom avgivna vid utskottets
betänkande fogade reservationen till dyrtidskommittens förfogande
ställa ett belopp av 30,000 kronor för att under medverkan av
de inom huvudstadens församlingar verksamma sjukvårdsföreningarna användas till understöd åt familjer, som träffats av nu rädande epidemi » spanska sjukan», skolande ifrågavarande medel
utgå' av det å. drätselnämndens första avdelnings stat för året uppförda anslag till oförutsedda utgifter.
Efter det propositioner framställts jämlikt dessa yrkanden,
förklarade her~ ordföranden sig anse propositionen på bifall till
det av herr Björklund framställda yrkandet vara med övervägande
ja besvarad.
. Som votering begärdes, anställdes sådan över följande därförmnan föres~agna och godkända voteringsproposition :
Den, som bifaller det av' herr Björklund under överläO'O'ningeIl!
i ärendet framställda yrkandet, röstar ja;
00
,
Den, det ej vill, röstar nej;
I

•

Den 28 april 1919.
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. ' Vip ner nej, hava ' stadsfullmäktige bifallit beredningsutskottets
i dess förevarande utlåtande n:r ' 231 gjorda hemställan .
. Denna omröstning utföll med {) 7. ja och 36· nej, vadan stadsfullmäktige .fattat beslut i enlighet med ja-propositi<?nen. . Såsom
Ilnteckningslistorna n:r 1 utmärka, röstades ja av herrar ordföranden"
Ahlström, , Edvin ' Andersson, ·Ernst Andersson,. Karl Anderson,
Bendixson, Berglund, Berndtson, Björklund, Blomqvist, fru Anna
Carlsson, herrar Danielsson, Edkvjst, Eklund; Ekman, Oskar Erikson, S . .J. Eriksson, fru Fjällbäck-Holmgren, herrar Fält, fröken
Grönwall, herr Hjalmar Gustafson, fru Ruth Gustafson, herr Hagelin,
fr u Anna Johansson-Wisborg, herrar Edv. Johansson, :Wictor Karlsson, Klefbeck, Kämpe, Köpper, Lange, Larsson, Lindbergh, Linde,
Carl Lindhagen, f.ru Lindley, herrat Ljungberg,·, Paul Magnusson,
frQken . Månsson, · herrar Gustaf Persson, J. P. Pehrsson, Rissen,
Sandberg, Sjöström, Skålander, fröken Staill ,. von Holstein, herr
Ström, fröken Stålandel', herrar Söderströ!ll, Tengdahl, Tengelin,
Thorberg, Tinggren, Törnberg, Wahl, Wallin, Wiberg och Wickman samt nej av herrar Ahlbin, Almström, Bagge, Bergstedt, Borgström, Albert Carlsson, Cederlöf, ' Hasselgren" Heijne, Herlitz,
'Hultman , fru Katy Johanssoil, . herrar Juhlin-Dannfelt, Källander,
greve Lagerbjelke, Lamm, Liauder, i Lidman, .Lindmark, Loven,
A. E. Magnusson, Nilsson, N o:rdlund, Noren, Schultz, Stendahl,
Söder berO', Theiander, fra Törnell, fröken Wellin, herrar Wikström , v
~TinberO'
o ' Zetterlund, Åkerlindh, Östberg och fru ÖstmanSundstrand.

