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. § 19. 

Skeddo föredragning av beredningsutskottets utlåtande nor 107 
i fråga om antalet borgarråd samt borgarrådens arvoden under inne' 
varande år. 

Enligt lagen om ändrad lydelse i vissa delar a" förordningen 
om kommunaJstyrelse i Stockholm av den 14 februari 1920 skall 
verkställighet och förvaltning av kommunens angelägenheter hand. 
havas under ledning av stadskollegiet, bestående av stadsfullmäk· 
tiges ordförande och tvä vice ordförande, minst t1'e, högst sex borga." 
nid samt ytterligare nio ledamöter. . 

Enligt samma lag skall borgarråd ätnjuta arvode enligt stads· 
• 

fullmäktiges bestämmande. . 
I sitt förevarande utlåtande hemställde utskottet: 
1:0) att stadsfullmäktige måtte besluta, att borgarrådens antal 

skall vara sex; samt 
2:0) att stadsfullmäktige mätte besluta fastställa arvodet för 

borgarräden för innevarande är efter 35,000 kronor inberäknat 
dyrtidstillägg, per är för envar av dem; och 

att stadsfullmäktige mätte besInta, fltt det härför fö r året erfor· 
derliga anslaget 157 ,500 kronor skall utgå av det 11 drätsel· 
nämndens första avdelnings stat för innevarande år uppförda an· 
slaget för oförutsedda utgifter. 

Efter föredragning av punkten 1:0) begärdes ordet av herr 
Östberg och yttrade sig vidare i angiven följd herrar Ström , Borg. 
ström, A. E. Magnusson, L amm , Oarl L indhage!" Östberg·, Ström, 

. Theiander , Lamm, Hjalmar Gustafson, fröken · Anna L indhagen, 
herrar Bendixson, T engdaht, Oarl Lindhagen, Ström, Bendixson och 
Borgström. 

Under överläggningen hade 'yrkats dels bifall till utskottets 
hemställan, dels oele av herr B endixson, att stadsfullmäktige måtte 
besluta, att borgarrådens antal skulle va,ra lägst fyra, högst sex. 

Efter propositioner frams tällts j ämlikt dessa yrkanden, förmälte 
• 

herr ordföranden sig anse propositionen på bifall till utskottets hem· 
ställau vara med övervägande ja besvarad. 

Då votering äskaqes, anställdes sådan över följande dess· 
förinuan föreslagna och godkända voteringsproposition : 
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Den, som bifaller beredningsutskottets hemställan i punkten 
1:0) av dess förevarande utlätande n:r 107 röstar ja ; 

Den, det ej vill, röstar nej; . . 
Vinner nej , hava stadsfullmäkt ige bifallit det av herr Bendixson 

under överläggningen i ärendet framställda yrkandet. 
Denna omröstning utföll med 67 ja och 23 nej , vadan stads

fullmäktige fattat beslut i enlighet med utskottets hemställan i 
punkten. Säsom anteckningslistorna n:r 2 utmärka röstades ja av 
herrar vice ordföranden , Ahlström, E dvin Andersson, Ernst Anders
son, Karl Anderson, Bagge, Berglund, Bergstedt , Bernd tson , Blom
q"ist, Borgström, Albert Oarlsson , fru A nna Oarlsson, herrar Oeder
löf, Oervin , Danielsson, Edkvist, Eklund, Ekman , S. J . Eriksson, 
Fält, fröken Grönwall, herr Hjalmar Gustafson, fru Ruth Gustaf
SOll , berrar Hagelin, H allgren, H erlitz, Hultman , fru Anna J:son
, Vis borg, berr E dvard Jobansson, fru K aty Johansson, herrar Klef
heck, K ällandel' , Kämpe, K öpper , L amm, Lange, Lidman, Lind
bäck, Linde, fröken Anna Lindhagen, fru Lindley, herrar Lindmark, 
Ljungberg, A. E. Magnusson, P aul il'Iagnuson, fröken Mänsson , 
herrar F ritz Nilsson, Noren, Gustaf Persson, J . P . Pehrsson , Ris
sen, Sjöström, Skålander , fröken Stälander, herr Söderström, fru 
Theel, herrar Theiander, Tengdahl, Tengelin, Törnberg, fru Tör-

• • • 

nell, herrar ,Vallin , Wiberg, W ikström, Akerlindh och fru Ostman-
Suudstraud samt nej av herrar Ahlbin, Almström, Bendixson, fruar 

• 

Broorne, Fjällbiick-Holmgren. ):terrar Hasselgren, H eijne, K inmanson, 
greve L agerbjelke , Liandel', Lindbergh, Oa1'l Lindhage n, Lund, 
J osef Nilsson, Nordlund, Schultz, fröken Stael von H olstein , herrar ' 
Ström, Söderberg, fröken W ellin , herrar Vinberg, Zetterlund och 
Östberg. . 

Pu,nkten 2:0). • 

Efter föredragning härav uppkom överläggning, vari deltogo 
herrar Sjöström, Ström ocb Borgström. 

Under överläggningen hade yrkats 
1 :0) bifall till utskottets hemställan i punkten ; 
2:0) av ber r Sjöst" öm att stadsfullmäktige mätte besluta fast

ställda arvoden för borgarräden för Innevarande är efter samma 
norm, som gäller för stadens högst avlönade tjänstemän ener 20,000 
kronor jämte därä utgäende dyrtidstillägg per är för envar av 
dem; och . . , 

att o. s. v. enligt ntskottets förslag. 
-

• 
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3:0) av herr Ström bifall till utskottets hemställan med 
sådana ändringar, att beloppet 35,000 kronor nedsattes till 25,000 
kronor samt anslagsbeloppet be tämdes till 11 2,000 kronor. 

Sedan herr ordföranden framställt propositioner jämlikt dessa 
yrkanden, förmälte han sig anse propositionen på bifall till utskot
tets hemställan vara med övervägande ja besvarad. 

Som votering begärdes, upptog herr ordföranden för bestäm
mande av kontraproposition de återståeude yrkandena vart för si" 

o ' 
med hemställau, huruvida detsamma antoges till kontraproposition i 
den blivaude hu\-udvoteringen , samt förmälte sig hava uppfattat de 
hitr avgivna svaren så, att stadsfullmäktige till kontraproposition 
antagit det av herr jöström framställda yrkandet. 

Jämväl om innehållet i kontrapropositionen äskades voteriug, 
och anställde ådan över följande dessförinnan föreslagna och god
kända votenngsproposition: 

Den, som till kontraproposition i huvudvoteringen antager bi
fall till det av herr. Sjöström under överläggningen i ärendet fram 
ställda yrkandet, röstar ja ; 

D en, det ej vill, röstar nej; 
Vinner nej, hava stadsfullmäktige till kontraproposition i huyud

yoteringen antagit bifall till det yrkande, som av herr Ström uuder 
överläggningen fram tällts. 

Denna omröstning utföll med 6 ja och 20 nej, i det jet 
röstades ay herrar vice ordföranden, Ahlbio , Ahlström, Almström, 
Edvin Anders on, Ernst Andersson, Karl Anderson, Bagge, Ben
dixson, Bergstedt, Blomqvist, Borgström, fru Broome, herr Albert 
Carlsson, fru Anna Carlsson, herrar Cederlöf, Cervin, Ekman , S. 
J. Eriksson, fru Fjällbäck-Holmgren, fröken Grönvall , herr Hjal
mar Gustafson, fru Ruth Gustaf on, herrar Hagelin , Hallgren . 
Hasselgren, Heijne, Herlitz, Hultman, ' fru .A.una J:son-'\Visborg, 
herr Edvard Johansson, fru Katy Johansson , herrnr Kinmanson, 
Källander, Kämpe, greve Lagerbjelke, Lamm , Liauder, Lidman, 
Lindbäck, fru Lindley, herrar Lindmark, Lund, A. E. Magnusson, 
Paul l\Iagnuson, fröken Månsson, herrar Fritz Nilsson, Noren, 
Gustaf P ersson, Schnltz, Sjöström, fröknar Stael von Holstein , 
StIllander, herrar Söderberg, Söderström, fru Theel, herrar The
lander, Tengdahl, Törnberg, fru Törnell, herrar Wallin , Wiberg, 
Wikström, Vinberg , Zetterlund, Åkerliudh, Östberg och fru Öst
man-Sundstrand samt nej av herrar Berglund, Berndtson, Daniels
son, Edkvist, Eklund, Fält, Klefbeck, Köpper, L ange, Lindbergh , 
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fröken Anna Lindhagen, herrar Oarl Lindhagen, Ljungberg, Josef 
Nilsson, J. P . Pebrsson, Rissen, Skålandel', Ström, Tengelin och 
fröken Wellin. 

För huvudvoteringen fastställdes i följd härav en så lydande 
voteringsproposition : 

Den, som bif1\lIer beredningsutskottets i punkten 2 :0) av dess 
utlåtande n:r 107 gjorda hemställan röstar ja; 

• 

Den, det ej vill , röstar nej ; 
Vinner nej , hava stadsfullmäktige bifallit det av herr Sjöström 

under överläggningen i ärendet framställda yrkandet. 
I denna omröstning avgåvos 49 ja och 40 nej, vadan stads

fullmäktige bifallit utskottets h emställan i punkten. Pol. sätt an
teckningslistorna n:r 4 utmärka, röstades ja av herrar vice ordföran
den, Ahlbin, Almström, Bagge, Bendixson, Bp.rglund, Bergstcdt, 
Borgström, fru Broome, herrar Albert Oa1'lsson, Oederlöf, Cenin, 
Hallgren, Ha.selgren, Heijne, H erlitz, Hultman, Edvard Johans
son, fru Katy Johansson, herrar Kinmanso.n, Källander, greve 
Lagerbjelke, Lamm, Lange, Liander, Lidman, Lindmark, Lund, 
A.. E. ~iagnusson, Paul Magnuson, Fritz Nilsson, Josef Nilsson , 
::"fordIund, Noren, Rissen, Schultz, fröken Stael von Holstein, herr 
Söderberg, fru Theel, herr Theiandel', fru Törnell, fröken Wellin, 
herrar Wiberg, Wikström, Vinberg, Zetterlund, Åkerlindh, Öst
berg och fru Östman-Sundstrand samt nej av herrar Ahlström, 
Edvin Andersson, Ernst Andersson, Karl Anderson , Berndtson, 
Blomqvist, fru Anna Oarlsson, herrar Danielsson, Edkvist, Eklund, 
Ekman, S. J . Eriksson, fru Fjällbäck-Holmgren, herr Fält, fröken 

-Grönvall, herr Hjalmar Gustafson, fru Ruth Gustafson, herr Hage
lin, fru Anna J:son-Wisbol'g, herrar Klefbeck, Kämpe, Köpper, 
Lindbergh, Lindbäck, frö~en Anna Lindhagen, .herr Oarl Lindhagen, 
fru Lindie)', herr Ljungberg, fröken Mänsson , herrar Gustaf P ers
son, J. P . Pehrsson, Sjöström, Skålandel', Ström, fröken Stälandel', 
herrar Söderström, Tengdahl , Timgelin, Törnbel'g, Wallin. 
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