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fråga 0111 antalet borgarr;ld samt bOl'garrådCIlS 
\IIHl et- illJHll'arallde ål'. 

Enligt lagen om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunal
styrelse i Stockholm av den 14 februari UJ20 skall verkställi"het och förvaltniu~ o o 
av kommunens angelägenheter bandhavas under ledning av stadskollegiet, bestå-
ende av stadsfullmäktiges ordförande och två vice ordföraude, mil/st t're, högst sex 
bO" Yal"1"(ld samt ytterligare nio ledamöter. 

Enligt samma lag skall borgarriid litnjuta arvode enli gt stadsfullmäktiges 
bestlimmnnde. 

Lagen skall t räda i kraft den 1 n;lstkommande april. 

Dc första spörsmäl , vartill stadsfullmiiktige med auledning av den nya logen 
böra fatta ställning, äro frfigorna om antalet borgarråd samt arvodet åt dem. 

Vad angår antalet borgarråd, har utskottet i överensstämmelse med dell UPP
fattoing, som, pli sätt u tskottet trott sig finna, i allmänhet gjort sig gällande, 
allsett detsamma böra bestämmas till det i lagen medgivna högsta antalet eller sex. 

Vidkommande arvodet lit borgarråden föreligger givetv is svärigbet för stads
fullmäktige att nu , innan erfarenhet vunnits rörande den arbetsbörda, som kan 
komma att äligga de olika borgan äden, defini tivt fastställa an'oden för desamma. 
Utskottet anser sig därför böra stanna vid att fÖI·eslll. arvode endast för inncm
rand C är, för att till nästkommande är framlägga slutligt förslag i arvod esfriigall 
.amt i övriga frä"or beträffande borgarrådens ekonomiska ställning, so m kräva si n _ o 

lösning. 
Vad angår beloppet av arvodet för innevaraude år, finner utskottet sig böra 

förorda att detsamma bestämmes till belopp, som motsvarar de nu till stadens , 
högsta förvaltningschefer utgående löneförmånerna jämte dyrtidstillägg i run t tal 
uppgäende till 35,000 kronor för är. 
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N:r 108 å,' 1920. 

Med anledning av vad sälullda anförts fär utskottet hemställa : 

1:0) att stadsfnllmiiktige m(t bes luta, att borgarrädens Rntal 
skall vara sex; samt 

2:0) att stadsfnllmäktige mä brslnta faststä lla arvodet' föl' 
borgarrfiden föl' innevarande är efter 35,000 hon'or inberäknat 
dyrtidstillägg, per är för envar av dem; och 

att stadsfnllmäktige må besluta, att det härför för året erfor
derliga anslaget 157,500 kronor skall utgå av det fl driitsel
niilllndens första avdel nings stat för inuevaraude är uppförda au
slaget för oförutsedda utgifter. 

Stockholm den 4 lllars 1920 . 

• 
A beredningsutskottets väguar: 

ALLAN OEDERBORG. 
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