Protokoll augusti år 1918
”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 2 augusti 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Aurén och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Då det torde blifva nödvändigt att anställa en gårdskarl vid Hamnförvaltningsbyggnaden, som
tillika ombesörjde eldningen därstädes, hade Hamnmästaren föreslagit att nuvarande
hamnbetjänten Jansson, som till följd af sjuklighet inom en snar framtid torde nödgas afgå från
sin nuvarande tjänst, hvilken förutsatte rörlighet och aktivitet, måtte öfverflyttas till
gårdskarlsbefattningen, hvartill Jansson förklarat sig villig, under förutsättning att han finge
behålla till honom såsom hamnbetjänt utgående löneförmåner.
I anledning härtill hade hamnmästaren hemställt att Hamndirektionen måtte ingå till
Stadsfullmäktige med förslag om inrättande dels af en vaktmästarebefattning vid
hamnförvaltningsbyggnaden och att denna befattning måtte hänföras till grupp 5 i lönestaten
samt att alla tre ålderstilläggen måtte utgå så länge Jansson innehar befattningen och att med
densamma måtte förenas ett hyresbidrag om 350 kronor med skyldighet för tjänsteinnehafvaren
att bo i anvisad bostad i Hamnförvaltningsbyggnaden dels ock en andre hamnservistjänst,
hänförd till lönegrupp 1, hvarjämte innehafvaren af tjänsten måtte tillerkännas ett hyresbidrag
af 450 kronor med skyldighet att bebo anvisad lägenhet i Hamnförvaltningsbyggnaden, börande
den nuvarande hamnbetjäntsbefattningen vid bifall slopas.
För båda de sålunda föreslagna nya tjänsterna borde dyrtidstillägg utgå i likhet med till stadens
öfriga befattningshafvare.
Med bifall till hvad Hamnmästaren sålunda föreslagit beslöt Hamndirektionen ingå till
Stadsfullmäktige med framställning i ämnet.
Tillika beslöt Hamndirektionen likaledes på förslag af Hamnmästare och för vaktmästaren
reservera lägenhet å nedre botten i hamnförvaltningsbyggnadens gårdsflygel och för 2:dre
hamnservisen västra trerumslägenheten i huvudbyggnaden.
§2.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 juni 1918 bestämt hyresbeloppen för de olika
bostadslägenheterna, som komme att inrymmas i hamnförvaltningsbyggnaden hade på
Hamndirektionens skriftliga förfrågningar aflåtits till de hamnens befattningshafvare, hvilka af
på sin tid utsedde kommitterade föreslagits till erhållande af bostadslägenheter i ofvannämnda
byggnader, med förfrågan, huruvida de önskade ifrågakomma till förhyrande af de för dem
afsedda respektive lägenheter, med tillkännagifvande att eventuella svar skulle vara
Direktionen tillhanda senast den 1 innevarande augusti.
Jakande svar hade ingått från hamnmästaren Karl Hj.Falkland, hamnspårstillsyningsmannen
Axel Björk, hamnbokhållaren Berner Fridström, hamnservisen Carl Friberg, hvaremot
ångbåtsbefälhavaren E.A.Sundström och signalvakten B.G.Sätterlund lämnat afböjande svar
den senare muntligt genom hamnmästaren.
Härförutom hade följande personer anmält sig skriftligen för erhållande af lägenheter i
hamnbyggnaden nämligen P.Sandström, östra trerumslägenheten i hufvudbyggnaden, eller,
hvilket han muntligen anmält, tvårumslägenhet jämte ett enkelrum; Elis Möller, en af
trerumslägenheterna i hufvudbyggnaderna; H.Glimstedt, östra eller västra trerumslägenheten
eller tvårumslägenhet i nu nämnd ordning; Alfred Larsson, tre eller tvårumslägenhet; Anna
Hamrin, tvårumslägenhet i hufvudbyggnaden; N.H.Edholm, lägenhet med läge åt söder;
H.Burman, någon af de större lägenheterna.

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen, efter antecknande däraf att
fyrarumslägenheten två trappor upp redan vore uthyrd åt borgmästaren A.E.Fagerlin samt att
västra trerumslägenheten och tvårumslägenheten å nedre botten i flygelbyggnaden jämligt
Direktionens denna dag tidigare fattade beslut redan disponerats, att mot af Stadsfullmäktiges
fastställda respektive hyresbelopp uthyra de till förfogande stående bostadslägenheterna till
följande personer:
Karl Hj.Falkland östra 4-rumslägenheten 1 trappa upp,
Carl Friberg östra 3-rumslägenheten 3 trappa upp,
B.Fridström östra 2-rumslägenheten 1 trappa upp,
A.Björk östra 2-rumslägenheten 2 trappa upp,
allt i hufvudbyggnaden;
P.Sandström 2-rumslägenheten 1 trappa upp i flygelbyggnaden jämte enkelrummet i
hufvudbyggnaden
H.Glimstedt 2-rumslägenheten 2 trappor upp i flygelbyggnaden.
§3.
Beslöt Hamndirektionen att för den kontorslägenhet i Hamnförvaltningsbyggnaden, som vore
afsedd för ångbåtskommissionären fastställa en hyra af 1800 kronor för år inklusive fri
uppvärmning från centralvärmeledning.
I samband härmed beslöt Hamndirektionen att tillskrifva firman Larson & Lind med förfrågan
huruvida de på angifna villkor önskade förhyra denna lägenhet och därest nekande svar utbjuda
lägenheten till N.H.Edholm såsom ombud för diverse tyska grufföretagande järnverk.
Denna angelägenhet skulle vara ordnad före nästa ordinarie sammanträde.
§4.
Hamnmästaren hade under påpekande att en tilläggsbrygga jämlikt Stadsfullmäktiges beslut
skulle uppföras vid Notviken hemställt att Direktionen måtte besluta att inköpa den s.k.
Framnäsbryggan, hvilken vore solidt uppförd i sten så att endast en stenkista behövde uppföras
framför densammas nuvarande stenarm. Bryggan hade af dess nuvarande ägare salubjudits för
ett pris af 1000 kronor.
Denna Hamnmästarens framställning blef af Hamndirektionen bifallen.
§5.
Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justeradt.
Som ofvan.
In fidem.
H.Glimstedt
Justeras:”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 augusti
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell, J.A.Nilsson och Groth.
§1.

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 22 nästlidne juli.
§2.
Sedan vice häradshövdingen Sven Tornberg utfärdat köpebrev å honom tillhöriga delar av
vreten n:r 91-94, fallande inom tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen, beslutade nämnden
att fastigheten skulle i vanlig ordning lagfaras.
§3.
Föredrogs överexekutors nu inkomna utslag på av drätselkammaren den 7 juni 1918 gjord
ansökan om handräckning för borttagande av de byggnader, Wilh.Lindgren och Ernst
Johansson från Hertsöskatan uppfört å Rammelholmen; och skulle stadskamreraren erhålla i
uppdrag att, när det av drätselkammaren medgivna anståndet för byggnadernas kvarstående
utgår, meddela drätselkammaren, huruvida vederbörande borttagit byggnaderna i fråga.
§4.
Med anledning av en riksförsäkringsanstaltens ombud, herr Alfr.Gullberg, överlämnad
skrivelse från anstalten ifråga, beslutade nämnden
att teckna frivillig försäkring från karenstiden att omfatta samtliga i stadens tjänst anställda;
att förklara att staden är villig att förskottsvis till den skadade utgiva sjukpenning under såväl
karenstiden som hela den tid, sjukpenning kan komma att utgå;
att staden icke är villig åtaga sig att bekosta enl. lagen utgående läkarvård och läkemedel mot
erhållande av däremot svarande lindring i försäkringsvillkoren samt
att uppdraga till stadskamreraren att lämna de uppgifter beträffande drätselkammaren, som
byggnadskontoret icke avlämnat till riksförsäkringsanstalten.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat länets odlingsråds begäran om yttrande
över en framställning om upplåtelse av Notvikens mötesplats till potatisodling, beslutade
nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret med uppdrag att efter inhämtande av
kreatursägarnes åsikt i saken inkomma med yttrande till nämnden.
§6.
Sedan f.d. dödgrävaren J.Åström i skrivelse till drätselkammaren anhållit om en del reparationer
av den av honom bebodda grindstugan, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret
att för en kostnad av högst 275 kronor utföra nödiga reparationer av grund och källare samt att
beträffande övriga eventuelt behövliga reparationer upptaga förslag till utförande av dessa i
nästkommande års förslag till utgiftsstat.
§7.
Herr Groth avlägsnade sig med nämndens tillstånd från sammanträdet.
§8.
Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande
1/ Bröderna Åströms hos stadsfullmäktige gjorda begäran om att få köpa viss mark i
Mjölkudden;
2/ Nils Erik Johanssons hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om att få köpa 1500 kvm. mark,
belägen vid sjöstranden nedom egendomen Tuna i Mjölkudden;
3/ K.E.Lindströms hos stadsfullmäktige gjorda framställning att få inköpa c:a 5 hektar mark å
Stadshertsön för nyodling;

4/ Luth & Roséns Elektriska Aktiebolags anhållan att bli antagen till entreprenör för
elektricitetsverket;
5/ J.O.Lindgren m.fl:s till stadsfullmäktige ställda skrivelse med anhållan om utdragning av
elektriska ledningsnätet till gårdarne vid Bensbyvägen på norra sidan om Lulsundet.
§9.
Sedan drätselkontoret medelst å Hamndirektionen utställt räkning å utbekommande av
ytterligare 5000 kronor i avbetalning å uttaget grus från fastigheten n:r 474, hade direktionen
genom utdrag av sitt protokoll för den 14 nästlidne maj meddelat drätselkammaren, att den av
drätselkontoret gjorda framställningen lämnats utan avseende, enär byggnaderna fortfarande
äro å fastigheten kvarstående och gruset i anledning därav icke kan tillgodogöras för hamnens
ändamål.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för
erhållande av uppgift å hur mycket grus, som av hamnen uttagits från fastigheten i fråga.
§10.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren överlämnat från den av fullmäktige år 1915
tillsatta kommitté inkommet förslag till omändring av stadshuset, i händelse av
spritutskänkningsrättigheternas upphörande, beslutade nämnden att lägga ärendet till
handlingarne.
§11.
Föredrogs från magistraten erhållen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 27
juni 1918; och beslutade nämnden
beträffande § 16, godkänt förslag till planering och omändring av planteringen i kvarteret
Tuppen, att uppdraga till byggnadskontoret att utföra arbetet enligt trädgårdsdirektören
E.Cederpalm förslag, så fort donator ställer 10000 kronor i kontanter till förfogande för
detsammas utförande;
beträffande § 17, beviljat anslag av 13000 kronor för ändrad anordning av gatuplantering i
Storgatan enligt alt. I a i trädgårdsdirektören E.Cederpalms förslag, att uppdraga till
byggnadskontoret att utföra arbetet i samråd med planteringsnämnden;
beträffande § 31, beviljat anslag av 15840 till isolering av rören till värmeledningsanläggningen
i stadshuset, att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta kontrakt med O.E.Wiklunds
isoleringsaffär i Hernösand rörande arbetets utförande;
beträffande § 32, beslutat inköp av 5503 kv.meter av vreten n:r 128-130, att uppdraga till
byggnadskontoret att införskaffa köpebrev av säljaren G.Govenius;
beträffande § 33, beviljat resebidrag av 200 kronor till brandchefen U.Ullman, att delgiva
brandchefen detta beslut;
beträffande § 34, beviljat anslag av 9200 kronor till anordnande av vatten- och avloppsledningar
i de fem dubbelhusen i kvarteret Renen, att uppdraga till byggnadskontoret att utföra arbetet
med iakttagande av beslutet om utbyte av vissa rör;
beträffande § 37, beviljat anslag av 5000 kronor att ställas till drätselkammarens förfogande för
att på sätt, som kammaren prövar lämpligt, utvidga elektriska huvudledningsnätet, så att i största
möjliga mån elektrisk belysning kan anordnas till fastigheterna i Mjölkudden, att uppdraga till
byggnadskontoret att skyndsamt inkomma med förslag i detta ärende;
beträffande § 38, beviljat anslag till anordnande av transformator och framdragning av
elektriska ledningar för gårdarne i Ytterviken och Porsön, att delgiva byggnadskontoret detta
beslut samt
att i övrigt lägga protokollet till handlingarne.

§12.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 nästlidne juni, § 40, beslutat att med avslag av
drätselkammarens förslag till anordnande om kostnaden för erforderliga ändringsarbeten i de
källare, som utskänkningsbolaget förklarat sig villigt att upplåta för lagring av potatis, beslutade
nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för inkommande med förslag till
förenämnda förändringar jämte uppgift å kostnaderna.
§13.
Sedan Aktiebolaget Motorsprit med åberopande av drätselkammarens protokoll för den 29
nästlidne juni anhållit att snarast möjligt få emotse hyreskontrakt å västra hälften av tomten n:r
1 i kvarteret Gäddan, ävensom om upplysning huruvida bolaget kunde få köpa densamma,
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppdraga till stadskamreraren att upprätta
förslag till kontrakt.
Nämnden beslutade vidare att meddela bolaget att, sedan stadsfullmäktige den 14 september
1911 godkänt vissa ändringar i stadsplanen bl.a. rörande användningen av tomterna vid södra
hamnen, men Kungl. Maj:ts fastställelse ännu icke vunnits, dess framställning rörande förvärv
av tomten måste avslås av nämnden.
§14.
Anmälde byggnadskontoret, att vid ombyte av spisar i kommunalbygget å Lejonet 1 det visade
sig, att Geysirspisarna för att passa i redan befintlig murning fordrade 6” breda plåtremsor på
muren i baksidan och ena sidan. Som plåtbeklädnad var billigare än ommurning av bak- och
sidomuren, har byggnadskontoret låtit ditlägga plåt för de redan murade spisarna d.v.s. 17 st-;
och hemställde byggnadskontoret att drätselkammaren ville godkänna räkningen å arbetet,
slutande å ett belopp av 245 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med godkännande av den av kontoret
vidtagna åtgärden utanordna räkningen i fråga.
§15.
Föredrogs protokoll, fört vid öppnandet av anbud å reparationsarbeten i flickskolebyggnaden,
varav framgick att 2:ne anbud inkommit, inlämnande av nedanstående anbudsgivare och till
nedan antecknade pris
Alb.Sjöberg
Kr. 1698:30
J.A.Hermansson & J.O.Öhman
Kr. 896:Vid prövning av anbuden antecknades, att Hermansson och Öhmans anbud endast avsåg oljning
och fernissning av korridorer och trappor samt Sjöberg icke preciserat att det gällde hela arbetet
eller del därav.
Efter anteckning härav beslutade nämnden
att behövlig hyvling skulle utföras genom byggnadskontorets försorg samt
att nya anbud skulle infordras beträffande det övriga arbetet;
och skulle i samband härmed byggnadskontoret lämnas i uppdrag att pröva de nya anbuden och
antaga det förmånligaste av dessa.
§16.
Föredrogs protokoll, fört vid öppnandet av inkomna anbud å vatten- och avloppsledningar till
byggnaderna å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern och å tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i
kvarteret Renen; och hade 2:ne anbud inkommit, ingivna av nedanstående anbudsgivare och till
nedan antecknades pris:
A.F.Lilja
byggnaderna i kv. Tigern
Kr. 9595:-

Emil Strömberg

byggnaderna i kv. Tigern

Kr. 6480:-

A.F.Lilja
Emil Strömberg

byggnaderna i kv. Renen
byggnaderna i kv. Renen

Kr. 11311:50:Kr. 7950:-.

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden på förslag av byggnadschefen att antaga
entreprenören Emil Strömbergs anbud beträffande båda anläggningarna såsom varande de
billigaste; och skulle byggnadskontoret upprätta förslag till kontrakt, varvid entreprenören
skulle ställas av drätselkammaren godkänd borgen.
§17.
Sedan entreprenören för reparationen av Edefors laxfiske E.J.Sandling anhållit om utfående av
entreprenadsumman, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadschefen eller den han sätter i
sitt ställe att verkställa avsyning av reparationen i fråga och att inkomma med protokoll över
avsyningen.
§18.
Sedan målaremästaren J.A.Nilsson erbjudit sig att köpa en av Sundlings spisar för 200 kronor,
beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande.
§19.
Sedan antecknats att byggnadskontoret upprepade gånger erinrat entreprenören byggmästaren
C.A.Flemström att utföra putsning av ytterväggarne till bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret
Lejonet, beslutade nämnden att anmoda entreprenören att omedelbart utföra arbetet i fråga.
§20.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret
att infordra sluträkning av entreprenören, byggmästaren Flemström, beträffande bostadsbygget
i kvarteret Lejonet;
att upprätta utredning rörande nämnda bostadsbygges ekonomi.
§21.
Byggnadskontoret hade till drätselkammaren överlämnat ett till kontoret inkommet, till
kammaren ställt anbud från Nordanskärskonsortiet, genom Ernst Sällström, att försälja 8 st.
hus, därav ett socitetshus, gästhall eller hotell, varmbadhus och 5 st. villor, nedtagna och i pråm
transporterade till Luleå vid kaj, till ett pris av 117000 kronor med vissa villkor.
Sedan byggnadskontoret vidare, med uteslutande av socitetshuset, för vilket priset satts till
44000 kronor, överlämnat kostnadsberäkningar i koncept rörande de övriga byggnaderna, varav
framgick, att priset pr rum för dessas, uppförda i staden, icke oväsentligt understiger kostnaden
för nya byggnader, beslutade emellertid nämnden att meddela konsul Sällström, att
drätselkammaren icke reflekterar på det av honom ingivna anbudet.
§22.
Godkändes den borgen, som C.A.Westerlund presterat på arrendekontraktet mellan
drätselkammaren och honom rörande ägofigurerna n:r 315 och 316 å Stadsön.
§23.
Beslutade nämnden på hemställan av byggnadschefen att bevilja entreprenören J.Johansson en
extra ersättning av 150 kronor för att uppföra timret stående i ytterväggarne i bostadshuset å
tomt n:r 16 i kvarteret Tigern.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 10 augusti 1918.
Närvarande: Hrr K.H.Hultström, D.Andersson, O.Olsson, G.Nyberg, O.E.Wester, fröken
Märta Bucht, hr M.Thingvall samt undertecknad sekreterare.
§1.
Enär både ordföranden och vice ordföranden vore förhindrade att närvara öppnades
sammanträde av vid öppnandet närvarande äldste ledamoten hr K.H.Hultström.
§2.
Till ordförande för dagens sammanträde valdes hr. O.Olsson.
§3.
Hr M.Thingvall och fröken Märta Bucht erhöllo i uppdrag att justera protokollet.
§4.
Till vakansvikariatet vid Karlsviks folkskola hade vid ansökningstidens utgång den 6
innevarande augusti tvänne sökande anmält sig, nämligen ex. folkskollärarinnorna Hildur
Nilsosn och Selma Hedman, båda från Luleå.
§5.
Till vakansvikarie vid Karlsviks folkskola under nästkommande hösttermin valdes
folkskollärarinnan Hildur Nilsson från Luleå.
§6.
Till vikarie under nästkommande hösttermin å vakant läraretjänst vid folkskolan inom staden
valdes folkskolläraren G.Lindberg från Iggesund.
§7.
Folkskolläraren A.Forsén hade i skrivelse den 4 innevarande augusti med stöd av läkarebetyg
anhållit om tjänstledighet för sjukdom fr.o.m. den 1 sept. t.o.m. den 30 nov. detta år, och beslöt
folkskolestyrelsen bifalla den sålunda gjorda anhållan.
§8.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att tillsätta vikarie för folkskolläraren A.Forsén under
hans sjukdom.
§9.

Till timläraretjänsterna i engelska i folkskolans högre avdelning hade tre sökande anmält sig,
nämligen lektorn fil.d:r W.Leeb-Lundberg samt extralärarna fil.d:r Nils Lindahl och fil.mag.
H.Sundin.
§10.
Till timlärare i engelska i folkskolans högre avdelning tills vidare från den 1 nästkommande
september valdes lektorn fil.d:r W.Leeb-Lundberg.
§11.
Till timlärare i engelska i folkskolans högre avdelning från den 1 nästkommande september
under adjunkten A.H.Sjöholms tjänstledighet valdes extraläraren fil.d:r Nils Lindahl.
§12.
Arvodet för timlärarna i engelska under nästkommande hösttermin bestämdes till 4 kr. för
undervisningstimme.
§13.
Stadsfullmäktige hade genom beslut den 27 sistlidne juni till folkskolestyrelsen remitterat en
framställning från folkskollärare A.Forsén om åläggande för styrelsen att till honom utbetala
oavkortat dyrtidstillägg.
Styrelsen beslöt med anledning härav till stadsfullmäktige anmäla, att resterande dyrtidstillägg
jmlkt stadsfullmäktiges beslut den 30 maj 1918 den 1 sistlidne juli utbetalats till samtliga de
lärare, vilka förut erhållit avkortat sådant, och således även till hr A.Forsén.
§14.
Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag från stadsfullmäktige angående
1. stadsfullmäktiges beslut den 27 sistlidne juni att bevilja ett anslag av 4500 kr. för inredande
av skolsal jämte avklädningsrum i Mjölkuddens skoa;
2. stadsfullmäktiges beslut samma dag att bevilja f. småskollärarinnan Ellen Vingård en
förhöjning i förut utgående pension att utgå med 300 kr. årligen.
§15.
Föredrogs protokollsutdrag från stadsfullmäktiges sammanträde den 27 sistl. juni, enligt vilket
fullmäktige beslutat att dels bevilja ett av barnavårdsnämnden begärt anslag av 2500 kr. för
bestridande av de omkostnader, som blivit en följd av tillämpningen av den nya lagen om utom
äktenskapet födda barn, dels anmoda barnavårdsnämnden att inkomma med detaljerat förslag
rörande principerna för ersättning åt barnavårdsmännen.
Nämnden uppdrog åt överläraren att söka från andra städer anskaffa upplysningar efter vilka
grunder barnavårdsmännens ersättning beräknats utgå.
§16.
Föredrogs och lades till handlingarna K.M:ts utslag den 19 juni 1918 på av folkskolestyrelsen
anförda besvär över K.B:des i Norrbottens län den 9 febr. 1918 meddelade beslut i fråga om
handräckning för ett barns skiljande från hemmet, enligt vilket utslag K.M:t stadfäst K.B:e
beslut.
§17.
På därom framställd begäran entledigades städerskan Julia Larsson från befattningen som
städerska i Östra folkskolan fr.o.m. den 1 sept. 1918.

§18.
Städerskan Julia Larssons anhållan att få uppbära dyrtidstillägg även för sista kvartalet
innevarande år lämnades utan avseende.
§19.
Styrelsen uppdrog åt undervisningsnämnden att tillsätta städerska i Östra folkskolan å den efter
Julia Larsson lediga platsen.
§20.
Plåtslagaren F.H.Lundberg hade gjort framställning om höjd utackorderingsersättning för
gossen Ernst Emil Johansson. Barnavårdsnämnden uppdrog åt ordföranden och överläraren att
söka åstadkomma uppgörelse rörande denna angelägenhet, varvid de delegerade ägde rätt att
utfästa höjd ersättning intill 200 kr.
§21.
Barnavårdsnämnden godkände följande av överläraren utarbetade förslag till framställning till
Norrbottens läns landsting angående utökning av landstingets skyddshem för vanartade barn
m.m. Se bilaga!
§22.
Till barnavårdsmän förordnades
för Anna Helena Vidgrens väntade barn hr A.Gullberg;
för Astrid Annie Elisabet Jönssons väntade barn hr A.Gullberg;
för Ellen Viktoria Löfgrens väntade barn fru Anna Petersén;
för Anna Vilhelmina Nilssons barn Karl Hjalmar fröken Märta Bucht;
för Ebba Margareta Isakssons barn Nils Gustav Bertil fröken Märta Bucht.
§23.
Barnavårdsnämnden uppdrog åt vice ordföranden hr O.Åhrström att utöva tillsyn över
barnavårdsmännens verksamhet och däröver till barnavårdsnämnden avgiva rapport inom i lag
föreskriven tid.
§24.
Kungl. Folkskolöverstyrelsen hade genom skrivelse den 3 sistl. juni lämnat folkskolestyrelsen
tillfälle att efter hörande av stadens överlärare avgiva och till överstyrelsen före den 1 okt. 1918
inkomma med underdånigt yttrande över av särskilda inom civildepartementet tillkallade
sakkunniga avgivet betänkade ’om tandvård för skolungdomen’.
Folkskolestyrelsen beslöt till en början remittera ärendet till överläraren för yttrandes
avgivande.
§25.
Överläraren anmälde, att den 5 innevarande augusti av ordföranden och honom på grund av att
ärendet var av särskilt brådskande art utfärdats så lydande tjänstgöringsbetyg för
folkskolläraren E.A.Brännström.
Se bilaga!
Folkskolestyrelsen beslöt godkänna denna åtgärd.
§26.

Från ekonominämnden anmälde, att densamma till entreprenör för arbetet med inredande av en
lärosal och ett avklädningsrum i Mjölkuddens skolhus antagit snickaren N.P.Boman för en
entreprenadsumma av 4650:- kr.
§27.
På därom framställd begäran beviljades läraren N.V.Nilsson entledigande
vaktmästartjänsten vid Mjölkuddens folkskola fr.o.m. den 1 januari 1919.

från

§28.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att söka anskaffa lämplig vaktmästare vid Mjölkuddens
skola fr.o.m. den 1 januari 1919.
§29.
Vaktmästaren D.Nilsson hade i skrivelse den 8 innevarande aug. anhållit om tillstånd att
iordningsställa den nuvarande kolkällaren i Västra skolhuset till matkällare genom insättande
av en dörr samt uppsättande av en brädvägg med sågspånsfyllning mot den yttre stenväggen
samt om erhållande av fria materialier för detta arbete.
Folkskolestyrelsen biföll denna framställning under förutsättning, att inga andra kostnader än
för materialier åsamkades skolkassan.
§30.
På förslag av ekonominämnden antogs änkan Maria Olsson till vaktmästare vid Notvikens skola
fr.o.m. den 1 sept. 1918.
§31.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa nödiga reparationer i de i Notvikens skolhus
belägna bostäderna.
Dag som ovan
O.Olsson
/P.Edv.Lindmark
Justerat:
Mauritz Thingwall
Märta Bucht.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 augusti 1918.
Närvarande hrr: Burström, Falk, Nordlander och Aurén ävensom Hamnmästaren.
§1.
Upplästes och justerades protokollen från Direktionens sammanträden den 9 juli och 2 augusti
d.å.
§2.
Efter föredragning av arkitekt Vikbergs skrivelse med yttrande över byggnadskontorets
anmärkningar mot Vikbergs räkning å utförda arbeten till hamnförvaltningsbyggnaden,

beslutade Direktionen att till Vikberg utbetala det av kontrollanten tillstyrkta beloppet, kr.
1079:85, och skulle skrivelsen remitteras till byggnadskontoret för yttrande och utredning.
§3.
Sedan Hamnmästaren inkommit med begärt yttrande över A.V.Falks m.fl. framställning om
hamnens byggande och underhållande av tvättbryggor vid Mjölkudden och däri framhållit att
byggandet och underhållet av tvättbryggor på sådana ställen av stränderna, som icke tillfölje av
hamnens kajbyggnader gjorts otillgängliga, enligt hans mening icke är en angelägenhet, som
kan bestridas av hamnmedel, beslutade Direktionen att på anförda skäl avslå framställningen.
§4.
Från Luossavaara – Kiirunavaara Aktiebolag hade inkommit en skrivelse, vari göres gällande
att bolagets vattenmärke å viadukten, utvisande djupet av vattnet i Tjuvholmssundet, sådant
detta skall vara enligt Kungl. Majts. beslut, är absolut korrekt.
Vidare anhålles att Direktionen ville officiellt meddela lotsarne vid Luleå och Rödkallen om
detta förhållande.
Sedan det antecknats att skrivelsen tillkommit på grund av anmärkningar mot av bolaget uppsatt
vattenmärke å Svartön vid ångaren Valencias grundstötning i Tjuvholmssundet sistlidne juni
månad, beslutade Direktionen, som fann skrivelsen beröra fixpunkten å stenkajen och icke det
märke mot vilka anmärkningarne framställts, att till sagda bolags huvudkontor, till lotsstyrelsen
och till rederiföreningens ombud i Luleå skriftligen inberätta händelsen och därmed
förknippade omständigheter.
§5.
En skrivelse från Tarifföreningens Delegation i Stockholm rörande Luleå stads mudderverk
remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§6.
Från Luleå Järnverk hade inkommit en skrivelse med förbud för Luleå stads mudderverk att
angöra bolagets kajer.
Skrivelsen lades till handlingarne.
§7.
Till Värmeledningsaktiebolaget Celsius utanordnades 15 000 kronor, utgörande till betalning
förfallet belopp för värme- vatten- och avloppsledningar i hamnförvaltningsbyggnaden.
§8.
Kungl. Kommerskollegii skrivelse med rapport över sjövärdighetsbesiktning å ångaren Frej
lades efter föredragning till handlingarne.
§9.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll rörande:
1/ anslag till inköp av möbler till hamnförvaltningsbyggnaden;
2/ vissa ändringar med avseende å däckskarlars och eldares å ångfärjan och bogserångaren
anställningsvillkor och löneförmåner;
3/ beslutad ändring av saluhallens inredning.
§10.
Magistratens skrivelse angående polispatrulleringen vid hamnen lades efter föredragning till
handlingarne.

§11.
P.Th. von Schwerins kungörelse angående ångaren Lübecks besök lades till handlingarne.
§12.
Från eldaren och däckskarlen på ångfärjan hade inkommit en skrivelse med begäran om
löneförhöjning.
Skrivelsen remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§13.
För att få belysningsfrågan i mudderverket och bogserångaren Frej ordnad hade Hamnmästaren
i skrivelse hemställt att Direktionen måtte anskaffa tvenne turbingeneratorer af 5 eff. hkr.
vardera till en sammanlagd kostnad av 11500 kronor förutom frakt och att hos Stadsfullmäktige
begära ett anslag av 15000 kronor för anläggningskostnaden, att utgå av mudderingsmedel.
Direktionen beslutade bifalla vad Hamnmästaren sålunda föreslagit.
§14.
Från firman Larsson & Lind hade ingått en skrivelse vari meddelas, att firman, som anser den
av Direktionen ångbåtskontoret i hamnförvaltningsbyggnaden åsatta hyran oskälig, dock
nödgas antaga Direktionens erbjudande om uthyrande av samma, och framhåller vidare att
Direktionen måtte taga i övervägande om ej den begärda hyran kan nedbringas.
Skrivelsen föranledde icke till någon Direktionens åtgärd, utan lades efter föredragning till
handlingarne.
§15.
Från hamnbokhållaren Berner Fridström hade inkommit en skrivelse med begäran om
löneförhöjning.
Skrivelsen remitterades till Hamnmäsaren för yttrande.
§16.
Överlämnade Hamnmästaren ett anbud å persienner till hamnförvaltningsbyggnaden från David
Lindgrens möbelfabrik i Luleå.
Anbudet ställer i utsikt att direkt från fabriken erhålla förmånligare offert, varför sådan skulle
inväntas innan Direktionens beslut i ärendet fattas.
§17.
Från muddermästaren och maskinisten å mudderverket hade inkommit en skrivelse med
begäran om ett tillfälligt dyrtidstillägg i form av matpängar á 2 kronor pr man och dag.
Skrivelsen remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§18.
Arbetaren A.Björkman hade inkommit med en skrivelse vari han anmäler sig ämna uppföra
med arbetet vid hamnen och begär komma i åtnjutande av en årlig pension.
Skrivelsen remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§19.
Från snickaren J.O.Englund hade inkommit en förnyad skrivelse med begäran om
utbekommande av familjeunderstöd.
Av skäl, som vid föregående behandling av ärendet förebragts, lämnades framställningen utan
avseende.

§20.
Hamnmästarens kassarapport för juli månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarne.
§21.
På förslag av Hamnmästaren beslutade Direktionen inköpa en rikt till ett pris av 800 kronor.
§22.
Luleå tjänstemannaförening hade gjort framställning att söndagen den 18 augusti få disponera
hamnens bogserångare Frej för en utflykt till skärgården.
Framställningen bifölls.
§23.
Beviljades Hamnmäsaren tjänstledighet för enskilda angelägenheter under tiden 2-7 september
och förordnades hamnservisen Carl Friberg att under tiden uppehålla tjänsten.
§24.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ovan.
Efter uppdrag:
Karl Hj.Falkland
Justeras:
Gust.Burström”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 13 augusti 1918.
Närvarande: herrar Falk, Falkland, Olsson och Vetter.
§1.
Föredrogs en av stadsbokhållaren G.Ohlson till stadsf. ingiven framställning om ett lönetillägg
av 1000 kr. per år att jämte dyrtidstillägg utgå fr.o.m. den 1 juli 1918; och beslöts att i ärendet
inhämta yttrande från stadskamreraren.
§2.
Föredrogs en från maskinisten vid stadens elektricitetsverk J.O.Blomkvist hos stadsf. gjord
hemställan om löneförhöjning med 75 kr. i månaden fr.o.m. den 1 mars 1918.
Lönenämnden beslöt att inhämta yttrande i ärendet från stadsingenjören.
§3.
I skrivelse till stadsf. den 20 maj 1918 hade Luleå Tjänstemannaförening på anförda skäl
anhållit, att samtliga befattningshavare i stadens tjänst med undantag av ordinarie och extra
poliskonstaplar måtte fr.o.m. den 1 juni 1918 komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg
utöver det av stadsf. den 20 december 1917 beslutade av 20 % å till befattningshavarna utgående
ordinarie kontant avlöning.

Ifrvde framställning hade av stadsf. den 30 maj 1918 remitterats till lönenämnden för yttrande.
Vid ärendets föredragning beslöt lönenämnden hos stadsf. hemställa, att stadsf. måtte på sätt
Luleå Tjänstemannaförening föreslagit tillerkänna ordinarie och extra befattningshavare med
månadslön, som äro i stadens tjänst under år 1918 och uppbära avlöning enligt senast år 1917
fastställd lönestat ett extra dyrtidstillägg för år 1918 av 20 % till befattningshavaren utgående
kontant avlöning exclusive sportler eller vederlag för mistade sådana att utgå fr.o.m. den 1 juni
1918.
Tillika beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att dyrtidstillägget ifråga tillerkändes jämväl
borgmästaren A.E.Fagerlin, siffergranskaren W.Sahlin och föreståndaren vid
köttbesiktningsbyrån F.Rosengren; att dyrtidstillägget utbetalades kvartalsvis i förskott; att vad
ovan sagts ang. stadens befattningshavare skulle gälla även betr. hamnens befattningshavare
satt att från åtnjutande av dyrtidstillägget undantages såväl ordinarie och extra poliskonstaplar,
som förut erhållet extra dyrtidstillägg, som ock, därest den av polisöverkonstaplarna gjorda av
lönenämnden denna dag tillstyrkta framställning om ett extra dyrtidstillägg av 75 kr. per månad
fr.o.m. den 1 mars 1918, av stadsf. bifalles, polisöverkonstaplarna.
Slutligen antecknades, att den av bifall till förevarande framställning uppkommande kostnaden
komme att belöpa sig till för stadens befattningshavare 11326 kr. 13 öre samt för hamnens
befattningshavare 3744 kr 99 öre.
§4.
Med överlämnande av en skrivelse i ärendet från överläraren vid Luleå stads folkskolor hade
folkskolestyrelsen enligt vid sammanträde den 7 juni 1918 fattat beslut hos stadsf. hemställt,
att lärarekåren vid stadens folk- och småskolor måtte för år 1918 i fråga om dyrtids- och
familjetillägg likställas med stadens övriga befattningshavare.
Vid framställningen hade fogats av överläraren verkställd utredning i ärendet jämte
kostnadsberäkning.
Vid sammanträde den 27 juni 1918 hade stadsf. remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande.
Det antecknades, dels att stadsf. den 25 oktober 1917 beslutat bevilja lärarna vid stadens folkoch småskolor dyrtids- och familjetillägg att utgå med samma belopp och efter samma grunder,
som enligt stadfs beslut den 21 december 1916 bestämts för 1917 års dyrtids- och familjetillägg,
dels ock, att den av framställningen uppkommande kostnaden komme att belöpa sig till 21.063
kr. 9 öre.
Lönenämnden beslöt att på de av folkskolestyrelsen anförda skäl tillstyrka bifall till den gjorda
framställningen.
§5.
Från polisöverkonstaplarna E.Strandell och Axel Strand hade till magistraten ingivits
framställning om magistratens medverkan därhän, att sökanderna måtte fr.o.m. den 1 mars 1918
i likhet med stadens poliskonstaplar komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg vardera å 75
kr. per månad.
Ifrvde framställning, som av magistraten tillstyrkts, hade av magistraten överlämnats till stadsf.,
varefter ärendet den 27 juni 1918 remitterats till lönenämnden för yttrande.
Efter antecknande att kostnaden för ifrvde extra dyrtidstillägg skulle uppgå till 1500 kr. beslöt
lönenämnden hos stadsf. tillstyrka bifall till framställningen.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras:
På lönenämndens vägnar:

Nils Falk”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 14 augusti
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Axel Nilsson, Thurfjell, J.A.Nilsson och
Groth.
§1.
Beslutade drätselkammaren att målaremästaren J.A.Nilsson, suppleant i kammarens tekniska
nämnd, tillsvidare skall tillhöra ekonominämnden, och att bankkamreren A.Hammar, suppleant
i kammarens ekonominämnd, tillsvidare skall tillhöra tekniska nämnden.
§2.
Föredrogs kammarens protokoll för den 26 nästlidne juni.
§3.
Livsmedelsnämnden hade, då nu rådande dyrtid efter allt att döma icke torde komma att avtaga
under innevarande år utan snarare tilltaga och behovet av understöd även för senare halvåret
1/7 – 31/12 vara minst lika trängande som under föregående år, i framställning hos
stadsfullmäktige föreslagit, att fullmäktige ville för stadens del anslå 30000 kronor och att ingå
med underdånig framställning att av statsmedel erhålla 60000 kronor.
Av en utav stadskamreraren gjord utredning, att för detta ändamål för år 1916 uttaxerats 10000
kronor, för år 1917 20000 kronor och för år 1918 30000 kronor samt att nu begärda anslag
skulle öka sistnämnda belopp till 60000 kronor/ varför utdelningen, inclusive statsmedel, vid
bifall härtill skulle för de olika åren utgöra:
År 1916
40000 kr.
För detta år beviljades av statsmedel 10,000 kronor utan
motsvarande bidrag av staden.
År 1917
60000 kr.
År 1918
180000 kr.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, ehuru det i innevarande års stat
upptagna beloppet av 30000 kronor, innebärande en utdelning av 90000 kronor, avsetts skola
räcka för hela året, likväl tillstyrka bifall till livsmedelsnämndens förslag, att stadsfullmäktige
ville för sin del anslå 30000 kronor och ingå med underdånig framställning att av statsmedel
erhålla 60000 kronor till lindring av de mindre bemedlade levnadsvillkor.
Mot detta beslut reserverade sig herr Groth av den orsaken, att ingen utredning föreligger
rörande behovet att fördubbla det för innevarande års behov i staten anslagna beloppet av 30000
kronor.
§4.
Stadsfullmäktige hade till lönenämnden remitterat en av L.A.Westerlund m.fl. arbetare i
skrivelse till fullmäktige gjord anhållan ’att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå även då
arbetet tillfälligtvis avbrytes till följd av sjukdom eller till följd av att arbetet för tillfället tagit
slut’.

Sedan lönenämnden medelst protokollsutdrag anhållit, att drätselkammaren ville yttra sig över
den del av skrivelsen, där arbetarne begära att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå till
arbetare även, då arbetet tillfälligtvis måst avbrytas till följd av att arbetet tagit slut, hade
byggnadskontoret i enlighet med kammarens beslut den 7 nästlidne juni inkommit med
yttrande, däri kontoret för sin del tillstyrker framställningen.
Sedan vidare antecknats att kammaren vid sammanträde den 14 mars 1918, § 4, bl.a. beslutat
att arbetare, som tillhöra den grupp, som under år 1917 utgjort arbete för staden under minst
sex månader, räknat efter 8 timmars arbetsdag, erhålla familjeunderstöd för år 1918, om de äro
i arbete vid utbetalningstillfället
och
att arbetare, tillhörande förenämnda grupp, vilken i arbete hos staden blivit sjuk skall utan
hinder härför erhålla familjeunderstöd,
beslutade nu kammaren med ändring av sitt vid sammanträde den 14 mars 1918, § 4, fattade
beslut i första punkten, att, då avbrottet i arbete är högst 7 dagar, familjeunderstöd skall utan
hinder härför utbetalas till resp. arbetare.
§5.
Stadskamreraren K.H.Santesson hade i skrivelse till drätselkammaren den 10 nästlidne juli med
meddelande att han hade för avsikt att ingiva ansökan till stadsfullmäktige i Söderhamn om
erhållande av den där ledigförklarade stadskamrerarebefattningen anhållit, att kammaren ville
utfärda ett tjänstgöringsbetyg för honom. I skrivelsen framhöll stadskamreraren vidare att
stadskamrerarens i Söderhamn lön är 1000 kronor större än i Luleå och att han f.n. ansåg sig
underbetald i det hans dyrtidstillägg för åren 1916-1918 utgått med c:a 8,1 % å den tillhopatagna
lönen för dessa år, häri inberäknat den del av dyrtidstillägget för 1918, som ännu icke är utbetalt,
samt att härvid icke medtagits år 1915, för vilket år vissa av stadens befattningshavare erhöllo
dyrtidstillägg, utan endast de år, som staden utbetalt sådant tillägg.
Sedan ordföranden föredragit ett av honom på grund av den korta tid, som utsatts för
ansökningens i fråga ingivande, utfärdat tjänstgöringsbetyg för stadskamreraren, beslutade
kammaren att godkänna detsamma.
I samband härmed väcktes fråga om åtgärds vidtagande med anledning av vad av
stadskamreraren anförts beträffande till honom nu utgående löneförmåner. Då dessa
löneförmåner enligt drätselkammarens förmenande otvivelaktigt måste anses jämförelsevis
låga med hänsyn till det ansvar och arbete, som vore förenat med stadskamrerarebefattningen
och det därjämte måste vara för staden ofördelaktigt, om den nuvarande stadskamreraren, som
ägde ingående kännedom om stadens olika behov och för desammas befrämjande visat stort
intresse, skulle av i skrivelsen angiven anledning anse sig böra söka befattning å annan plats,
beslöt kammaren under erinran om det förtjänstfulla sätt, på vilket stadskamrerare Santesson
fullgjort sina åligganden i stadens tjänst, att föreslå stadsfullmäktige att tillerkänna denne ett
personligt lönetillägg av 1000 kronor pr år att utgå f.o.m. den 1 januari 1918 tillsvidare,
intilldess ny lönereglering för stadskamreraretjänsten blivit genomförd.
§6.
Upptogs frågan om stadshotellets uthyrning f.o.m. 1919 års ingång.
Efter överläggning beslutade drätselkammaren att, innan ärendet tages i vidare behandling,
tillskriva källarmästarne G. & J.Edberg, huruvida de, sedan hyreskontraktet rörande
stadshotellet upphör med innevarande års utgång, ha för avsikt eller reflektera på att i
fortsättningen arrendera hotellet samt att, om så vore förhållandet, att de ville till kammaren
inkomma med uppgift på de villkor de eventuelt önska fästa vid ett erbjudande att övertaga
hotellrörelsen ävensom vilka utrymmen i hotellet, som de anse sig kunna avstå ifrån; och skulle
hos källarmästarne anhållan göras om besked i saken senast före den 1 instundande september.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 19 augusti
1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Axel Nilsson, Sundberg och J.A.Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 12 juni och 2 juli innevarande år.
§2.
Lärarinnan Amanda Forsén hade i skrivelse till stadsfullmäktige den 7 januari 1913 anhållit om
restitution av så stort belopp av henne påförda kommunalutskylder för år 1911, som belöper sig
å det bevillningsfria avdrag av 300 kronor, varav hon skulle kommit i åtnjutande, därest hennes
inkomst vid taxeringen icke blivit sammanräknad med hennes frånskilda mans, eller kronor
21:36; och framhöll sökanden att hennes ansökan ej borde synas stadsfullmäktige obillig vid
betraktande av att den endast innebär en nedsättning av utskylderna till samma belopp, som
hennes ogifta kamrater med samma lön erlägga.
Sedan drätselkammaren, till vilken stadsfullmäktige remitterat ansökningen, översänt
densamma till stadsfogden för yttrande, hade nu denne i till kammaren avgivet yttrande anfört,
att, då ifrågavarande utskylder erlagts och i behörig ordning av stadsfogdekontoret den 18 juni
1913 levererats, framställningen icke syntes böra föranleda någon vidare åtgärd.
Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att med återställande av den remitterade
handlingen tillstyrka bifall till stadsfogdens förslag.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av smeden Adolf Eriksson i skrivelse
till fullmäktige gjord anhållan, att han måtte på grund av sin svåra ekonomiska belägenhet,
orsakad av hans dotters mer än 20-åriga sjukdom, fallandesot, och hans egen tilltagande ålder
och minskade arbetskraft, erhålla befrielse från erläggande av kommunalutskylderna för år
1912.
Sedan stadsfogden inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande, däri han föreslagit
att, då ifrågavarande utskylder, utgörande 44 kronor 88 öre, numera av Eriksson erlagts,
framställningen icke måtte föranleda vidare åtgärd, beslutade ekonominämnden vid
föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till detta av stadsfogden
gjorda förslag.
§4.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av vagn- och stallkarlen Per
Börjesson i skrivelse till stadsfullmäktige den 20 januari 1915 gjord anhållan, att, då han är
sängliggande sjuk och hans hälsa bruten, de förfallna kronoutskylderna och hälften av blivande

kommunalutskylder för år 1915 måtte avskrivas, hade stadsfogden i av drätselkammaren
infordrat yttrande med anförande, att ehuru Börjesson f.n. saknar utmätningsbara tillgångar till
utskyldsbeloppets gäldande, sådana omständigheter likväl icke synas föreligga, som tala för
bifall till framställningen, hemställt om avslag å densamma.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, som icke ansåg sig kunna yttra sig
över kronoutskyldernas avskrivning, efter anteckning, att de Börjesson för år 1914 påförda
kommunalutskylder utgöra 58 kronor och 10 öre, vilka hittills icke guldits, att hos
stadsfullmäktige hemställa om avslag å framställningen.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Anna Hagerén, änka efter
avlidne urmakaren Gust.Hagerén, i skrivelse till fullmäktige gjord anhållan om befrielse från
betalningsskyldighet av den kommunalskatt, som för år 1915 påförts hennes samma år avlidne
man och den skatt, som framdeles kommer att påföras honom, hade stadsfogden i av
drätselkammaren infordrat yttrande med hänsyn tagen till sökandens tryckta ekonomiska
ställning förordat bifall till den gjorda framställningen med meddelande tillika, att
skattebeloppet för år 1915 uppgår till 24 kronor 50 öre och att efter nämnda år några
kommunalutskylder icke påförts urmakaren Hagerén.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att med återställande av
remisshandlingarne föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville besluta att överlämna
ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger upptaga utskyldsbeloppet i fråga
24 kronor 50 öre å avkortningsförteckning.
§6.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Ida Bergqvist, änka efter
stationsförmannen Carl Wilhelm Bergqvist, vilken avled den 7 augusti 1914, i skrivelse gjord
anhållan, att fullmäktige måtte, då hon utom sig själv hade två barn om 7 år att försörja och ej
har annan inkomst än sin pension, 371 kronor pr år, efterskänka hennes avlidne mans för år
1914 påförda kommunalutskylder.
Sedan stadsfogden med vitsordande av de utav sökanden i framställningen lämnade uppgifter
och med hänsyn till hennes bekymmersamma ekonomiska ställning i till drätselkammaren
avgivet yttrande förordat bifall till den gjorda framställningen, beslutade ekonominämnden vid
föredragning av ärendet att föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen
till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga, 100 kronor 10
öre, å avkortningsförteckning.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren Erik Olofson i skrivelse
gjord anhållan, att fullmäktige ville på grund av hans höga ålder och hans hustrus långvariga
sjukdom, som gör att han icke kan försörja sig, befria honom från erläggande av honom för
åren 1914 och 1915 påförda kommunalutskylder.
I av drätselkammaren infordrat yttrande anför stadsfogden att de Olofson för år 1915 påförda
utskylderna, 21 kronor, hava av honom erlagts och av stadsfogdekontoret levererats den 30
november 1917, varemot utskylderna för år 1914, utgörande samma belopp, kvarstå oguldna;
och hemställer stadsfogden, att, då Olofson visserligen saknar utmätningsbara tillgångar, men
sådana omständigheter likväl icke synas föreligga, som tala för bifall till framställningen,
densamma måtte avslås.
Efter anteckning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hemställa, att
stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen till stadsfogden för att, därest laga
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§8.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitterat en av arbetaren Johan Bodin i
Karlsvik i skrivelse den 27 februari 1914 till fullmäktige gjord anhållan att han, som en längre
tid under senare delen av förlidet år varit sängliggande sjuk i lunginflammation och genom
sviterna därav haft sina arbetskrafter nedsatta ävensom haft sjukligt inom sin familj, måtte bliva
befriad från erläggande av de i rest komna utskylderna för år 1913, hade nu stadsfogden i av
drätselkammaren infordrat yttrande hemställt, att, ehuru Bodin f.n. saknar utmätningsbara
tillgångar till utskyldsbeloppets gäldande, men sådana omständigheter likväl icke föreligga,
som tala för bifall till ansökningen, densamma måtte avslås.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att med remisshandlingarnas
återställande föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen till
stadsfogden för att, därest laga skäl föreligga, upptaga utskyldsbeloppet för år 1913, 53 kronor
12 öre, å av kortningsförteckning.
§9.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren Frans Gustaf Lindberg i
skrivelse hos fullmäktige gjord anhållan att, då han har svårighet att betala hyra, ved och lyse
till det bolag, där han är anställd, och har en familj på 6 personer, vilka hava otillräckligt med
kläder och skor, stadsfullmäktige måtte befria honom från för åren 1915-1917 påförda
kommunalutskylder.
I av drätselkammaren infordrat yttrande anför stadsfogden att, ehuru Lindbergs ekonomiska
ställning synes vara mindre god, sådana omständigheter likväl icke föreligga, som kunna
motivera ett bifall till framställningen, varför han med hänsyn jämväl till de ekonomiska
konsekvenser, som ett sådant bifall kunde komma att medföra, anser sig böra hemställa, att
densamma lämnas utan avseende.
Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att hemställa hos stadsfullmäktige att
framställning icke måtte föranleda fullmäktiges åtgärd.
§10.
Föredrogos och lades till handlingarne
1/ Från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 25 april
1918 för kännedom beträffande i § 14 av protokollet förtecknade ärendet;
2/ Av drätselkammarens tekniska nämnd till ekonominämnden överlämnad, av jägmästaren i
Bodens revis upprättad virkesredogörelse för stadsskogen;
3/ Från magistraten inkommet bestyrkt utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 10 maj
1918, § 1, ang. beviljat anslag för inköp av en mindre ångbåt.
§11.
J.F.Johansson m.fl. poliskonstaplar hade i skrivelse till drätselkammaren hembjudit kammaren
att övertaga en av dem år 1914 inköpt skrivmaskin av märket ’Continental’, vilken varit i
användning å polisvaktkontoret.
Sedan stadsfiskalen i yttrande uttalat, att skrivmaskin är nödvändig å polisvaktkontoret,
beslutade ekonominämnden, som övertygat sig om att maskinen är i gott stånd, att inköpa
densamma för erbjudna pris av 500 kronor att användas å polisvaktkontoret.
§12.

Poliskonstaplarne C.E.Olovsson och Simon Olsson, vilka hava sin tjänstgöring förlagd till
livsmedelsnämndens kortbyrå, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då det visat
sig olämpligt att vid fullgörandet av göromålen å kortbyrån använda uniform, få sig tilldelat en
årligt arvode av 250 kronor i beklädnadsersättning f.o.m. den 1 februari 1917.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att, då något vägande skäl för
olämpligheten att använda uniform vid ifrågavarande förrättning icke anförts, remittera ärendet
till livsmedelsnämnden med anhållan om yttrande över framställningen i fråga.
Nämnden ville vidare erinra därom att som stadens poliskår av magistrat och stadsfiskal anses
otillräcklig, de ordinarie poliskonstaplarne lämpligen borde beredas tillfälle att åter inträda i
aktiv tjänst hos poliskåren, varvid också sådana framställningar som den föreliggande icke
behövde förekomma.
§13.
Stadskamreraren hade i enlighet med av drätselkammaren meddelade uppdrag inkommit med
förslag till fördelning av de i årets utgiftsstat under rubrik 35 avsatta brännvinsmedel, Kr.
789:76.
Svenska arb. allm. sjuk- och begravningskassa, avd. 230, Luleå,
för lokalhyror och agitation
Kr. 50:Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begravningskassa,
avd. 105, Luleå, hyresbidrag
Kr. 50:Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd. 206,
Luleå, hyresbidrag
Kr. 50:Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd. 26,
Bergviken, hyresbidrag
Kr. 60:Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd. 6,
Luleå hyresbidrag
Kr. 50:Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd. 93,
Bergviken, hyresbidrag
Kr. 50:Svenska Fattigvårdsförbundets barnavårdsutskott, kostnader för
Barnavårdsmöte i Luleå
Kr. 97:53
Kretsrådets i Luleåkretsen av I.O.G.T., nykterhetsarbetets
befrämjande
Kr. 200:Logerna Nordanborg och Nordens Väl av N.G.T.C.,
hyresbidrag, 50 kr. år loge
Kr. 100:Summa kronor 707:53
Efter tagen del av de grundsatser, efter vilka fördelningen av medlen skett, beslutade
ekonominämnden vid föredragning av ärendet att till stadsfullmäktige överlämna förslaget med
hemställan om godkännande av detsamma.
Nämnden beslutade vidare att föreslå att stadsfullmäktige måtte förskriva det villkor vid
anslagens beviljande att medlen användas uteslutande för verksamheten inom staden och att
redovisning eller redogörelse för dessas användning lämnas till drätselkammaren.
§14.
Beviljades kontorsskrivaren Elsa Johansson begärd semester under en månad; och skulle
stadskamreraren närmare bestämma tiden för densamma.
§15.
En av stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterad framställning av Emelie Johanna Maria
Hollstrand, änka efter f.d. stadsfogden i Luleå G.G.Hollstrand om erhållande av något

understöd av staden, remitterades till stadskamreraren för införskaffande av bouppteckning och
andra upplysningar, som kunna vara till nytta vid nämndens prövning av ansökningen.
§16.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från landshövding
Malm m.fl. att fullmäktige ville för täckande av kostnaderna för anordnade av en
bostadskongress i Luleå bevilja ett förslagsanslag av 750 kronor.
Sedan av skrivelsen antecknats, att kostnaderna för kongressen förslagsvis beräknats till 2000
kronor, beslutade ekonominämnden, att, då den numera avhållna kongressen i flere avseenden
varit till stor nytta för staden, hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den gjorda
framställningen.
Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat.
§17.
Beslutade nämnden att utse ordföranden och stadskamreraren att å drätselkammarens vägnar
inför notarius publicus förrätta utlottning av de obligationer, vilka för verkställande av
föreskriven amortering å Luleå stads obligationslån av åren 1890, 1900, 1901 och 1909 skola
infrias.
§18.
Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av
stadsfullmäktiges protokoll för den 30 maj 1918 för kännedom beträffande i §§ 3, 11, 12, 13,
16, 20 och 21 av protokollet omförmälda ärenden.
§19.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Norrbottens läns dispensärnämnd
hos fullmäktige gjord anhållan, att under kommande 5-årsperiod f.o.m. år 1919 erhålla följande
bidrag
dels naturaförmåner till dispensärsjuksköterska i Luleå, bestående av möblerad bostad om minst
2 rum och kök med fri värme och fritt lyse,
dels ett kontant belopp av såsom förut 360 kronor med på grund av dyrtiden skälig förhöjning
av c:a 200 kronor.
Sedan antecknats att stadsfullmäktige den 10 april 1913, § 3, beslutat att för åren 1914-1918
bevilja ett bidrag av 360 kronor till avlönande av en dispensärsjuksköterska under förutsättning,
att hennes begynnelselön bleve 1000 kronor för år räknat samt, under förutsättning att hon blir
stationerad i Luleå stad, lämna henne fri bostad eller en hyresersättning av 300 kronor pr år.
Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att med återställande av remisshandlingarne
hemställa att stadsfullmäktige ville besluta att förhöja stadens bidrag till avlöning av
dispensärsjuksköterska med 200 kronor till 560 kronor.
Nämnden beslutade vidare att, då drätselkammaren icke anser sig under nuvarande förhållanden
kunna bereda eller anskaffa av nämnden föreslagna möblerade bostad om 2 rum och kök,
föreslå att stadsfullmäktige ville t.v. bevilja henne en hyresersättning av 400 kronor pr år.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§20.
Styrelsen för Tekniska skolans föreläsningsanstalt hade hos stadsfullmäktige gjort anhållan, att
fullmäktige med hänsyn till alltjämt fortgående stegring av kostnaderna för föreläsningarna,
måtte för år 1919 bevilja anstalten ett anslag av 1000 kronor.
Sedan antecknats att det av stadsfullmäktige till anstalten beviljade anslag under en följd av år
intill år 1918 utgått med 600 kronor och under år 1918 med 750 kronor, beslutade nämnden att

med återställande till stadsfullmäktige av den remitterade handlingen tillstyrka bifall till den av
styrelsen för anstalten i fråga gjorda framställningar; och skulle protokollet beträffande detta
ärende omedelbart justeras.
§21.
Slaktaren Klas Johansson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville
medgiva honom rätt att frånträda av honom i Saluhallen förhyrda lägenhet den 1 juli, oaktat
kontraktstiden utgår först den 23 november 1918.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att avslå framställningen.
§22.
Med anledning av hyresnämndens beslut den 12 juni 1918, § 135, beslutade ekonominämnden
på förslag av stadskamreraren att anhålla, att fattigvårdsstyrelsen ville retroaktivt f.o.m. den 1
oktober 1917 betala skillnaden mellan den hyra, kammaren erlägger för dels en lägenhet om 1
rum och kök å vinden till fastigheten n:r 9 i kvarteret Vargen dels en lägenhet om 1 rum och
kök å vinden till fastigheten n:r 10 i samma kvarter, nämligen 30 kronor pr månad, och den
hyra för dessa lägenheter, som stenarbetarne G.F.Alm och K.J.Johansson resp. erlägga, eller 25
kronor pr månad.
§23.
Med anledning av hyresnämndens beslut den 12 juni 1918, § 136, varigenom målaremästaren
J.A.Nilsson fått sin åtgärd att f.o.m. den 1 oktober 1918 uppsäga drätselkammaren från den av
kammaren av honom förhyrda lägenheten i fastigheten n:r 8 i kvarteret Hackspetten godkänd,
hade kammaren samtidigt erhållit tillstånd att uppsäga sin hyresgäst i lägenheten i fråga, fru Ida
Nilsson, till avflyttning vid samma tid. Som fru Nilsson alltså kommer att sakna bostad vid
instundande höstflyttning och drätselkammaren icke anser sig på grund av det stora antal
bostadslösa, som f.n. finnas inom samhället och vilka enligt bostadsförmedlingsnämndens
senast lämnade uppgift utgöra minst 26 familjer, kunna bereda fru Nilsson bostad, beslutade
nämnden att hemställa hos fattigvårdsstyrelsen, att styrelsen ville taga i omprövande, huruvida
icke lämpligen framställning borde göras hos Juckasjärvi kommun, till vilken fru Nilsson hör i
fattigvårdshänseende, att den måtte på förut angivna skäl själv övertaga
understödsverksamheten för henne, särskilt om någon bostadsbrist icke finnes i Kiruna, vilket
samhälle torde kunna bereda henne samma förvärvsmöjlighet, som hon här har.
§24.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Luleå Musiksällskap gjord
anhållan, att fullmäktige ville med tagen hänsyn till, att sällskapet för närvarande arbetar under
stora ekonomiska svårigheter, för tvenne konserter under musiksäsongen hösten 1918 – våren
1919 antingen fritt upplåta stadens festivitetssal eller ock för ändamålet bevilja ett anslag som
svarar mot utgifterna för hyra, värme, lyse m.m. för salen i fråga, beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att tillstyrka att stadsfullmäktige ville bevilja Luleå Musiksällskap ett
förslags-anslag av 110 kronor för ifrågavarande ändamål.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§25.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Tekniska skolans
styrelse om erhållande av ett anslag för skolans verksamhet under år 1919 av 2500 kronor
förutom fri upplåtelse av de lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten.
Av skrivelsen inhämtades, att den höjning med 500 kronor av det för innevarande år utgående
anslaget, nödvändiggöres av den ökning i utgifter, som den allmänna prisstegringen medfört

samt framför allt den löneförbättring, varom skolans lärarekår anhållit och för vilken i samband
med en framställning till fullmäktige om höjning av elevavgifterna en närmare redogörelse
lämnats.
Sedan vidare antecknats att det av stadsfullmäktige till skolan beviljade anslag under en följd
av år intill år 1918 utgått med 1500 kronor och under år 1918 med 2000 kronor, beslutade
ekonominämnden att hos stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige ville besluta
att för år 1919 bevilja Tekniska skolan ett anslag av 2500 kronor förutom fri upplåtelse av de
lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten samt
att lämna skolans styrelse i uppdrag att hos Kungl. Maj:t göra framställning om statsbidrag till
skolan för år 1919.
Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat.
§26.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av livsmedelsstyrelsens fiskesektion
medelst utdrag av dess protokoll för den 25 juni 1918 gjord hemställan, att fullmäktige ville
efterskänka de hyresbelopp, som f.n. enligt hyreskontrakt utgå för de lokaler, sektionen
disponerar i Saluhallen, nämligen 600 kronor för fiskhandelslokalerna och 200 kronor för
magasinet å övre botten, på så sätt att dessa belopp utgå ur drätselkammarens för innevarande
år fastställda inkomststat.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, som ansåg de förenämnda hyrorna
vara synnerligen moderata och att den av fiskesektionen föreslagna manipulationen med
ändring av en redan fastställd stat, på vilken uttaxeringen grundas, icke torde vara utförbar,
hemställa att stadsfullmäktige ville, även med hänsyn till den förlustbringande affär, som
Saluhallen är, avslå den av livsmedelsstyrelsens fiskesektion gjorda framställningen.
§27.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Thurfjell hos fullmäktige
väckt motion om beviljande av ett anslag av 450 kronor för anordnande av en musikvecka under
instundande höst, liknande den, som med stadens understöd avhölls under september månad
förlidet år. Av motionen bilagd stat för utgifter och inkomster för musikveckans ekonomi
framgår, att de bidrag, som Luossavaara-Kiirunavaara AB, AB Luleå Järnverk och AB Luleå
Träsliperi samt Luleå stad skulle lämna, resp. 250, 200 och 450 kronor, tillhopa med
inkomsterna för biljetter skulle täcka utgifterna, 1600 kronor; och föreslog motionären att
stadsfullmäktige ville lämna styrelsen för Luleå Musiksällskap i uppdrag att anordna
musikveckan i fråga.
Sedan antecknats, att i räkenskapen ett belopp av 133 kronor 13 öre, utgörande behållning från
1917 års musikvecka, finnes reserverat, beslutade ekonominämnden att med återställande av
remisshandlingarna hemställa att stadsfullmäktige ville med bifall till motionen bevilja ett
anslag av 450 kronor till ifrågavarande ändamål.
§28.
Föredrogs och lades till handlingarne
1/ Kungl. Kammarrättens utslag den 22 maj 1918 i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas
taxering till inkomst för år 1915;
2/ Utdrag av Luleå Utskänkningsbolags protokoll för den 28 juni 1918, § 3, angående
inackordering i maten av brandmanskapet å den s.k. Skeppsbrokällaren;
3/ Av drätselkontoret upprättad räkning över Luleå stads barnkolonis ställning den 31/7 1918;
4/ Från magistraten inkommen avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 27 juni 1918 för
kännedom beträffande de i §§ 11, 18-29 och 33 av protokollet omförmälda ärenden.

§29.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från schaktmästaren Erik Asplund i
skrivelse gjord anhållan att bliva befriad från hans vid utgången av år 1918 till betalning
förfallna kommunalutskylder till Luleå stad, beslutade nämnden att remittera framställningen
till stadsfogden för utredning och yttrande.
§30.
Sedan fråga väckts om höjning av hyrorna i Saluhallen beslutade nämnden att uppdraga till
ledamoten herr Axel Nilsson och stadskamreraren att uppgöra och inkomma med förslag till
höjning av hyrorna i fråga.
§31.
Föredrogs tvenne nya räkningar å av stadsfiskalen upphandlade uniformseffekter och diverse
reparationer av beklädnadspersedlar.
Antecknades först att stadsfiskalen, som icke äger rätt att upphandla förnödenheter för
poliskåren, i trots av drätselkammarens tillsägelser icke ställer sig till efterrättelse de
bestämmelser rörande upphandlingar av effekter, som kammaren den 23 april 1914 utfärdat till
efterföljd.
Stadsfiskalen har sålunda icke verkställt den beklädnadsmönstring, som hösten år 1917 skulle
ha utförts för utrönande av den myckenhet nya persedlar, som under innevarande år borde
anskaffas, varför anbud heller icke infordrats för att underställas drätselkammarens prövande.
Med anledning härav beslutade ekonominämnden att hemställa hos magistraten, vilken
poliskåren är underställd, att magistraten ville övertaga bestyret med upphandling av
förnödenheter för poliskåren och upprättande av utgifts- och inkomststat för densamma.
Nämnden får vidare erinra om nödvändigheten av att stadsfiskalen anmodas inkomma med
förklaring över det slösaktiga sätt, på vilket hand under innevarande år verkställt upphandling
av förnödenheter för poliskåren, i det att inköp skett i större mängd än som synes vara behövligt.
Så har under året t.ex. 20 st. nya pälsmössor inköpts, 20 st. nya sablar med tillbehör, 20 st. nya
mössmärken etc., då polispersonalen, som bär uniform, utgöres av högst 15 personer. På grund
av dessa nyanskaffningar under dyrtid har utgiftsstaten överskridits med betydliga belopp.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 20 aug. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, B.A.Hellsten, O.E.Wester och
Alb.Falk samt undertecknad sekr. Därjämte övervars sammanträdet av andre stadsingenjören
E.Möller. Ledamoten hr D.Andersson infanns sig under behandlingen av sista ärendet å
föredragningslistan.
§1.
Till justeringsmän utsågos hrr Alb.Falk och O.E.Wester.

§2.
Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 31 sistlidne maj till folkskolestyrelsen återremitterat
styrelsens förslag om tillbyggnad av Mjölkuddens skolhus för upprättande av nytt förslag och
styrelsen den 5 sistlidne juli beslutat låta uppgöra ritningar och kostnadsförslag för en
tillbyggnad på västra gaveln i husets längdriktning, varigenom utrymme för skolsalar, skolkök,
gymnastiksal, lärarerum och källarlokaler skulle vinnas, hade nu byggnadskontoret inkommit
med nämnda ritningar och kostnadsförslag.
Folkskolestyrelsen beslöt föreslå uppförande av en tillbyggnad i huvudsaklig
överensstämmelser med dessa förslag med den ändring, att gymnastiksalen göres större genom
sammanslagning med år ritningen upptaget avklädningsrum, vilken tillbyggnad bör kunna tagas
i anspråk den 1 sept. 1919, samt hemställa, att stadsfullmäktige ville för byggnadsarbetet anslå
85000:- kr. samt för behövliga skolköksinventarier 2500:- kr.
Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat.
§3.
Folkskolläraren A.Rydorff hade i skrivelse den 9 innevarande aug. med stöd av läkarebetyg
anhållit om tjänstledighet på grund av sjukdom under nästinstundande hösttermin, och beslöt
folkskolestyrelsen bifalla den sålunda gjorda anhållan.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt undervisningsnämnden att förordna vikarie för hr Rydorff.
§4.
Folkskollärarinnan Dagmar Euréns anhållan om tjänstledighet för sjukdom under sept. månad
remitterades till undervisningsnämnden för beslut.
§5.
Genom cirkulär den 13 innevarande augusti hade Kungl. Folkskolöverstyrelsen med anledning
av Kungl. Medicinalstyrelsens framställning om framflyttning av läsårets början anmodat
folkskolestyrelsen att vidtaga de åtgärder, som med hänsyn till utbredningen å orten av de s.k.
spanska sjukan prövades vara av nöden.
Sedan det blivit upplyst, att folkskolinspektören, förste provinsialläkaren och t.f. stadsläkaren
tillstyrkt, att höstterminens början framflyttas en vecka, beslöt folkskolestyrelsen i enlighet
härmed.
§6.
Enterprenören för skurningen i Östra och Västra folkskolorna hade begärt, att ersättningen för
skurningen skulle för nästa läsår höjas i Östra skolan till 150:- kr. och i Västra skolan till 80:kr. för varje gång samt för fönstertorkningen till resp. 80:- och 48:- kr.
Folkskolestyrelsen beslöt bifalla den sålunda gjorda anhållan om höjning av ersättningen för
skurningen i de båda skolhusen samt bestämma, att ersättningen för fönstertorkningen skulle i
höst utgå med 40:- kr. i Östra och 30:- kr. i Västra skolan.
Dag som ovan
Alf.Gullberg
/P.Edv.Lindmark
Justerat:
O.E.Wester
Albert Falk”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 26 aug.
1918.
Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester samt undertecknad
sekreterare.
§1.
Till vikarie för folkskolläraren A.Rydorff under nästkommande hösttermin valdes
folkskolläraren Frans Ericsson från Malmberget.
§2.
Till vikarie för folkskolläraren A.Forsén under månaden sept.- nov. innevarande år valdes
folkskolläraren Ludvig Jakobsson från Degerfors.
§3.
Överläraren erhöll i uppdrag att anskaffa vikarie, i händelse några av de nu vald skulle vara
förhindrade att mottaga förordnande, varvid i främsta rummet folkskollärarinnan Maj Lindahl
borde hamna i åtanke, om manlig lärare ej kunde anskaffas.
§4.
Sedan folkskolestyrelsen till undervisningsnämnden remitterat folkskollärarinnan Dagmar
Euréns anhållan om tjänstledighet för sjukdom under en månad fr.o.m. den 9 nästkommande
september, beslöt nu nämnden bifalla denna anhållan.
§5.
Till vikarie för folkskollärarinnan Dagmar Eurén under en månad fr.o.m. den 9 nästkommande
september valdes folkskollärarinnan Maria Åhrström.
§6.
Folkskolläraren Arvid Augusti Rydorff hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med
anledning därav till protokollet antecknas, att hr Rydorff tjänstgjort fr.o.m. den 1 sept. 1908 till
den 1 juli 1914 samt såsom ordinarie lärare vid samma skolor fr.o.m. sistnämnda dag, i vilken
tjänst han fortfarande hvarstår, att han varit tjänstledig för krigstjänstgöring under sept. månad
1914, fr.o.m. den 15 jan. t.o.m den 23 febr. 1917 samt fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 1 juni 1918,
att han varit tjänstledig för tjänstgöring å annan ort dels höstterminen 1916, dels fr.o.m den 24
febr. t.o.m. den 1 juni 1917, samt att han under större delen av sin tjänstgöring härstädes
ävenledes undervisat i slöjd åtta veckotimmar.
Undervisningsnämnden förklarade hr Rydorff berättigad till så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda
ungdomens fostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§7.
Till en ledigannonserad plats som städerska i Östra folkskolan hade följande sökande anmält
sig, nämligen Annie Andersson, Bergviken, hustru Anna Adolfsson, Östermalm, hustru Hanna

Lindgren, Timmermansgatan 27, hustru Hanna Sundgren, Lulsundsgatan 10, Signe Johansson,
Residensgatan 14, hustru Selma Westerlund, Elvgatan 4 och hustru Edla Ågren,
Skeppsbrogatan 39.
§8.
Till städerska i Östra folkskolan, norra flygeln, under nästkommande hösttermin valdes hustru
Anna Sundgren, Lulsundsgatan 10 mot ett arvode av 55 kr. för tjänstgöringsmånad samt den
del av för året utgående dyrtidstillägg, som faller på sista kvartalet detta år. Städerskan skulle
fortfarande som hittills äga skyldighet att själv hålla sig med för städningen erforderligt lyse.
Dag som ovan
Oskar Åhrström.
/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 27 augusti 1918.
Närvarande herrar: Burström, Falk, Hjelm, Nordlander och Aurén ävensom Hamnmästaren.
§1.
Justerades protokollet från Direktionens sammanträde den 13 ds.
§2.
Vid sammanträde den 11 sistl. juni hade tillsatts en kommitté bestående av hrr. Burström, Hjelm
och Falkland att inkomma med yttrande och utredning rörande konsul H.Burmans erbjudande
att till Hamndirektionen till ett pris av 60 öre pr kvf. försälja ett markområde innehållande
76020 kvf. av den s.k. Sellinska slipen.
Kommitterade hade till sammanträdet inkommit med begärt yttrande, vari framhålles, att sedan
södra hamnplanen slutgiltigt ordnats kommer hamnens nuvarande magasins- och
verkstadsområde att tagas i anspråk för upplagsplatser, och får då lämpligt område annorstädes
anskaffas.
Ett dylikt, för hamnens ändamål lämpligt område finnes, enligt kommitterades mening, icke att
tillgå med undantag av den nu utbjudna Sellinska slipen, som erbjuder stora fördelar dels till
följd av dess lämplighet som uppdragningsplats för hamnens fartyg, och dels tillföljd av dess
fria läge vid älven, som gör att densamma kan hållas tillgänglig senare på hösten och tidigare
på våren än något annat område invid stadens stränder.
Kommitterade, som ansett att den utbjudna marken borde utökas att omfatta hela det område,
vilket å bifogad karta betecknats med c/, och som innehåller 98683 kvf., och att området borde
försäkras hamnen intill dess Stadsfullmäktige hunnit i ärendet besluta, hade underhandlat med
konsul Burman dels rörande priset, dels rörande utsträckandet av anbudets giltighetstid.
Dessa underhandlingar hade resulterat i att området lämnats Hamndirektionen på hand till den
1 oktober d.å. till ett pris av 55 öre pr kvf., däri inbegripet å området uppförda byggnader.
Köpesumman skulle uppgå till kr. 54275:65.
Kommitterade tillstyrka köpet till ovan angivna pris. Vidare tillstyrka kommitterade inköpandet
av motor och inventarier till slipen till det av konsul Burman begärda priset kr. 7572:97.

Vid behandling av detta ärende beslutade Direktionen ingå till Stadsfullmäktige med anhållan
om att Fullmäktige av hamnens tillgängliga medel måtte anslå ett belopp av kr. 61848:62 till
inköp av sagda markområde jämte slipinventarier.
§3.
Sedan Hamndirektionen vid föregående sammanträde beslutat att till Luossavaara –
Kiirunavaara Aktiebolags huvudkontor, till lotsstyrelsen och till tyska rederiföreningens ombud
härstädes avlåta en skrivelse rörande ångaren Valencias grundstötning i Tjuvholmssundet och
därmed förknippade omständigheter, hade Hamnmästaren till sammanträdet inkommit med
förslag till en dylik skrivelse, vilken av Direktionen godkändes. Se bil. I.
§4.
Från Livsmedelsstyrelsens fiskesektion hade inkommit protokollsutdrag, vari hemställes att
sektionens förråd av is och salt måtte få kvarligga i norra varuskjulet.
Direktionen beslutade att tills vidare bifalla framställningen.
§5.
Sedan kontrollanten vid hamnförvaltningsbyggnaden påvisat att byggmätaren i enlighet med
arbetsbeskrivningen endast hade skyldighet att i köken uppsätta spisar av godkänd modell med
kopparbehållare, men således i saknad av torkugnar, beslutade Direktionen föranstalta om
inrättande av underugnar i alla köken, samt i lägenheterna om mera än 2 rum och kök jämväl
sidougnar.
§6.
Protokollet i sin helhet förklarades omedelbart justerat.
Som ovan.
Efter uppdrag.
Karl Hj.Falkland”

” Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 aug. 1918.
Närvarande: Herr ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell, Åhrström,
Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm,
Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Hedman, J. A. Nilsson, A. V. Falk,
Andersson, Groth och Hultström samt t. f. stadskamreraren Dahl, varemot som frånvarande
antecknades herr vice ordföranden samt herrar Brändström, Carlgren, Svensén, Lindquist och
Berlin. Av dessa hade herrar vice ordföranden, Brändström och Berlin ej anträffats, herrar
Svensén och Lindquist hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet och herr Carlgren
var frånvarande utan anmält laga förfall.
Därjämte övervar herr borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsågos fru Bohlin och herr Hedman att jämte ordföranden tisdagen den 3 instundande
september kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.

§2.
Antecknades, att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid
senaste sammanträdet den 27 sistlidne juni förda protokoll.
§3.
Sedan konungens befallningshavande infordrat stadsfullmäktiges yttrande innan den l
instundande september över ett av lärarelönenämnden avgivet betänkande rörande de
statsunderstödda privatläroverken, beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att förklara sig icke hava något att erinra emot de i betänkandet innehållna
förslag, men samtidigt instämma uti det av herr P. E. Lindström avgivna särskilda yttrande, vari
han, under åberopande i huvudsak av de skäl, som anförts i herr S. Nylunds reservation,
förklarat sig anse, att grunderna för statens och kommunernas förhållande till
privatskoleväsendet böra göras till föremål för en ingående revision.
§4.
Magistraten hade i skrivelse till stadsfullmäktige anmält, att de av stadsfullmäktige utsedda
revisorer för granskning av stadens räkenskaper för år 1917 förklarat sig förhindrade att deltaga
i revisionen och att ej heller revisorssuppleanterna kunnat åtaga sig revisionen.
Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
företaga val av nya revisorer och suppleanter, samt utsago till revisorer: kamrer R. Lund,
riksdagsmannen E. Hage och förre landskontoristen H. F. Pira, samt till revisorssuppleanter:
landskanslisten G. Kristiansson, bankkassör F. Lindgren och registrator V. Huss.
Tillika beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att höja anslaget till
bestridande av de med revisionen förenade kostnader från 250 kronor till 500 kronor med
föreskrift tillika, att ökningen i anslaget skulle uttaxeras.
§5.
Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 31 sistlidne maj till folkskolestyrelsen återremitterat
förslaget om tillbyggnad av Mjölkuddens skolhus för upprättande av nytt förslag, hade
folkskolestyrelsen nu inkommit med dylikt förslag, upptagande en tillbyggnad på västra gaveln
i husets längdriktning, varigenom utrymme för skolsalar, skolkök, gymnastiksal, lärarerum och
källarlokaler skulle vinnas, och hade styrelsen för egen del föreslagit uppförande av en
tillbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med detta förslag och uppgjorda ritningar med den
ändring, att gymnastiksalen göres större medelst tillökning av å ritningen upptaget
avklädningsrum, vilken tillbyggnad bör kunna tagas i bruk den l sept. 1919, samt hemställt, att
stadsfullmäktige ville anslå 85,000 kronor för själva byggnaden samt 2,500 kronor för
behövliga skolköksinventarier.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla folkskolestyrelsens förslag samt bestämde, att anslaget till tillbyggnaden skulle
upplånas och kostnaden för skolköksinventariernas anskaffande uttaxeras.
Detta beslut var enhälligt.
§6.
Den kommitté, som av stadsfullmäktige tillsatts den 28 september 1916 med uppdrag att utreda
frågan om lämpligaste sättet att ordna indrivningen av oguldna skatter och vad därmed kunde
sammanhänga, hade nu till stadsfullmäktige inkommit med utredning i ärendet, och hade
kommittén därvid föreslagit:
att stadsfullmäktige måtte hos magistraten göra framställning om utarbetande i huvudsaklig
anslutning till de av kommittén angivna riktlinjer av särskilda bestämmelser rörande den
kommunala skatteindrivningen i Luleå, och att magistraten därvid, förr än en stadga i sådant

hänseende fastställes till efterrättelse, måtte lämna stadsfullmäktige tillfälle att yttra sig över
förslaget;
att stadsfullmäktige med hänsyn till de ökade göromål, som skulle bliva en följd av
restantieindrivningen under de former kommittén föreslagit, måtte besluta inrättandet från och
med nästa års ingång av ytterligare en exekutionsbetjäntsbefattning, vars innehavare skulle
komma i åtnjutande av samma löneförmåner, vilka enligt gällande lönereglemente äro förenade
med de två exekutionsbetjäntsbeställningarna härstädes; samt
att stadsfullmäktige såsom ersättning för den minskning i sportler, särskilt
indrivningsprovision, som skulle drabba den av exekutionsbetjänterna, vilken skulle hava till
huvudsaklig uppgift att bestrida av restantieindrivningen föranledda skrivgöromål, måtte
bevilja ett årligt arvode av 1,000 kronor att utgå till den å stadsfogdekontoret såsom skrivbiträde
tjänstgörande exekutionsbetjänten.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att bifalla, vad kommittén sålunda föreslagit.
§7.
Då delade meningar uppstått mellan drätselkammaren och hamndirektionen om bästa lösningen
av frågan om södra hamnplanens ordnande, hade drätselkammaren föreslagit hamndirektionen
att genom utlysande av en allmän pristävlan införskaffa förslag till ordnande av hamnplanen
ifråga med pris om 3,000, 2,000 och 1,000 kronor respektive, och hade drätselkammaren
samtidigt anhållit, att hamndirektionen ville hos stadsfullmäktige dels söka utverka ett anslag
av exempelvis 7,000 kronor, då man eventuellt kunde inköpa ett eller ett par av de icke
prisbelönta förslagen, dels föreslå, att det uppdrages åt hamndirektionen och drätselkammaren
att gemensamt utarbeta program och bestämmelser för pristävlingen och att utse prisnämnd.
Hamndirektionen hade därefter beslutit att i enlighet med drätselkammarens förslag bos
stadsfullmäktige anhålla, att stadsfullmäktige ville för angivet ändamål anslå 7,000 kronor även
som uppdraga åt hamndirektionen och drätselkammaren att gemensamt utarbeta program och
bestämmelser för pristävlingen samt utse prisnämnd.
Hamndirektionen hade dock ansett sig böra påpeka, att det för prisen föreslagna beloppet vore
allt för knappt tilltaget.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
för angivet ändamål av hamnens tillgängliga medel anslå ett belopp av 10,000 kronor att utgå i
priser å resp, 4,000, 3,000 och 2,000 kronor samt till inköp av ej prisbelönade förslag 1,000
kronor ävensom att i övrigt bifalla hamndirektionens förslag.
§8.
Signalvakten å Tjufholmen kapten G. Sätterlund hade, under påpekande att arbetskraften på
alla områden blivit dyrare samt att arbetet med fartygens passning avsevärt ökats, anhållit att
det arvode, som anslagits för anställande av biträde åt honom, måtte höjas med minst 400
kronor.
Då Sätterlunds biträde, därest det varit av hamndirektionen formligen anställt, skulle hava varit
berättigat till dyrtidstillägg, hade hamndirektionen, som fann den sökta förhöjningen skälig och
berättigad, beslutit att bifalla framställningen samt att hos stadsfullmäktige begära anslag för
ändamålet.
På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige det begärda anslaget att för
innevarande år utgå av hamnens tillgängliga medel.
§9.
Då hamndirektionen erbjudits att för ett pris av 9 kronor 35 öre per hektoliter få inköpa 1,050
hektoliter koks och det kunde väntas, att detta pris, därest uppköpet uppskötes, betydligt skulle

stiga, hade hamndirektionen beslutat att för en summa av 9,817 kronor 50 öre inköpa det
erbjudna partiet samt att hos stadsfullmäktige begära härför nödigt anslag.
På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att bevilja hamndirektionen det
begärda anslaget att utgå ur hamnens tillgängliga medel.
§10.
Uti avgivet yttrande över en av folkskolläraren A.Forsén hos stadsfullmäktige gjord
framställning om åläggande för folkskolestyrelsen att till honom utbetala oavkortat
dyrtidstillägg hade folkskolestyrelsen anfört, att resterande dyrtidstillägg jämlikt
stadsfullmäktiges beslut den 30 maj 1918 den l sistlidne juli utbetalts till samtliga de lärare,
vilka förut erhållit avkortat sådant, och således även till herr Forsén.
Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden, att
framställningen ej skulle till någon vidare åtgärd föranleda.
§11.
Uti avgivet yttrande över en av f. vaktmästaren vid fattiggården B.A.Larzén hos
stadsfullmäktige gjord ansökan om återfående av erlagda pensionsavgifter till staden hade
fattigvårdsstyrelsen, med förmälan att de erlagda pensionsavgifterna uppgingo till 134 kronor
74 öre, tillstyrkt bifall till ansökningen.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige Larzéns ansökan.
§12.
Diakonissanstalten hade i skrivelse till fattigvårdsstyrelsen hemställt, att styrelsen ville dels för
innevarande år bevilja ett dyrtidstillägg på 30 % å nu utgående årsavgiften till anstalten 400
kronor, dels förbinda sig att fr. o. m. år 1919 erlägga en årsavgift av 600 kronor.
Med anledning härav hade fattigvårdsstyrelsen hos stadsfullmäktige begärt bemyndigande att
för innevarande år till diakonissanstalten erlägga en tilläggsavgift å 120 kronor, varjämte
styrelsen beslutit att i nästa års stat upptaga avgiften till anstalten till 600 kronor.
På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bevilja fattigvårdsstyrelsen det
begärda tilläggsanslaget å 120 kronor att anskaffas genom uttaxering.

§13.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Mjölkuddens befolkning gjord
framställning om förflyttning av sopplatsen från Mjölkudden till annat staden tillhörigt, ej
bebyggt område eller eventuellt om anläggning av en brännugn, hade drätselkammaren, sedan
byggnadskontoret inkommit med alternativa förslag till förläggning av sopplatsen m. m.,
beslutat att, då det borde anses nödvändigt att samtidigt med frågan om flyttning av sopplatsen
få frågan om renhållningens ordnande i dess helhet löst, göra förfrågan hos direktören för
Stockholms stads renhållningsverk ingenjören K.A.Tingsten, om han ville åtaga sig att uppgöra
ett förslag till renhållningens ordnande för Luleå stad och vad den ungefärliga kostnaden skulle
uppgå till för hans arbete.
Efter anteckning att direktör Tingsten nu i skrivelse till drätselkammaren förklarat sig villig att
uppgöra det begärda förslaget till renhållningens ordnande, hade kammaren beslutit att hos
stadsfullmäktige anhålla om ett förslagsanslag å 1,000 kronor för ifrågavarande ändamål.
Vid behandling av detta ärende föreslog beredningsnämnden,, att stadsfullmäktige måtte bevilja
drätselkammaren det begärda anslaget å 1,000 kronor att uttaxeras.
§14.

Olov Wallin hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit, att sedan årets riksdag beviljat ett
förslagsanslag å 3,000,000 kronor att användas till understöd för uppförande av bostadshus med
smålägenheter, fullmäktige ville, därest staden skulle erhålla någon del därav, tilldela honom
ett bidrag för det boningshus, som han har under uppförande å tomten n:o 4 i kvarteret Hästen.
Uti avgivet yttrande hade drätselkammaren under erinran därom att, då enligt kung],
kungörelsen den 10 juni 1918 ansökning om erhållande av statsbidrag skall ingivas senast den
20 juli 1918, Wallins anhållan om erhållande av ett bidrag av det statsanslag, som
stadsfullmäktige beslutat att göra underdånig ansökan om, är för sent inkommen för att kunna
prövas av stadsfullmäktige, beslutit hos stadsfullmäktige avstyrka bifall till framställningen, då
det statsbidrag, varom fullmäktige redan beslutat göra ansökan, icke kan användas till annat
ändamål än de redan beslutade bostadshusen i kvarteren Renen och Tigern.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
avslå Wallins förevarande framställning.
§15.
Sedan fröken Anna Svensson hos drätselkammaren anhållit om en del reparationer i
elementarläroverket för flickor, hade byggnadskontoret i infordrat yttrande föreslagit, att
nödiga reparationer måtte utföras i enlighet med upprättat kostnadsförslag, slutande å 1,450
kronor.
Drätselkammaren hade därefter beslutat att bifalla, vad byggnadskontoret sålunda föreslagit,
samt att hos stadsfullmäktige göra anmälan härom med hemställan om bemyndigande att
upptaga för ändamålet erforderligt belopp i nästa års stat.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§16.
Uti avgivet yttrande över en av Fastighetsaktiebolaget Spiggen hos stadsfullmäktige gjord
framställning rörande förlikning i rättegången om det s. k. Oskarsvarv hade drätselkammaren,
under erinran att bolaget numera genom försäljning frånhänt sig sin rätt till nämnda område och
då någon antaglig förlikning ej torde kunna träffas med den nye innehavaren, hemställt, att
framställningen ej måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§17.
Från drätselkammaren hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
22 juli 1918.
§ 2.
I skrivelse dels till drätselkammaren dels till stadsfullmäktige, vilken sistnämnda skrivelse
remitterats till kammaren, hade aktiebolaget Luleå Varv- & Verkstäder under åberopande av
den av aktiebolaget Luleå Verkstäder på sin tid gjorda framställning om markbyte m. m.
hemställt, att nämnda ärende måtte ägnas en skyndsam behandling.
Rörande ärendets tidigare handläggning hos kammaren skulle här antecknas följande.
Den 5 november 1915 remitterades till kammaren en framställning från aktiebolaget Luleå
Verkstäder, att stadsfullmäktige ville besluta att vidtaga sådan ändring i gällande stadsplan, som
framginge av en ansökningen bifogad, av stadsingenjören E.Kinnman upprättad karta av den
28 september 1915, att med bolaget göra markbyte så, att bolaget bleve ägare till tomt n:o 9 i
kvarteret Vakteln och staden till all utom nämnda tomt belägen mark nedom verkstadstomten
samt att på 50 års tid till bolaget utarrendera det land- och vattenområde nedom nämnda tomt,

som å den åberopade kartan utmärkts med en streckad linje och gredelina gränslinjer mot väster
och nordost.
Framställningen remitterades den 13 november 1915 till stadsingenjören, vilken i skrivelse den
6 augusti 1916 tillstyrkte densamma.
Sedan handlingarna i ärendet cirkulerat bland nämndens ledamöter, beslutades vid
sammanträde den 4 december 1916 med hänsyn till de erinringar, som framställts mot förslaget,
att för åstadkommande om möjligt av en för alla parter lämplig lösning av frågan översända
ärendet till hamndirektionen med hemställan, att direktionen ville utse två representanter för
dryftande av frågan. För egen del utsåg nämnden till kammarens representanter herrar
H.K.Brändström och C.A.Schultz, varjämte stadskamreraren fick i uppdrag att, sedan
hamndirektionen utsett sina representanter, hos styrelsen för aktiebolaget Luleå Verkstäder
hemställa, att den ävenledes ville utse två representanter för sagda ändamål.
Den 18 mars 1917 meddelade hamndirektionen, att herrar Hjelm och hamnmästaren utsetts till
representanter; verkstädernas representanter utgjordes enligt meddelande den 18 april 1917 av
herrar Sundberg och Kollberg.
Representanterna sammanträdde första gången den 23 april 1917, varefter herr Schulz vid
sammanträde med tekniska nämnden samma dag såsom resultat av underhandlingarna
meddelade, att förslag framkommit, att bolaget skulle successivt flytta sin verksamhet till
lämpligt av staden tillhandahållet område å Oscarsvarv och att i samband härmed bolaget skulle
till staden överlåta det nuvarande verkstadsområdet. Med anledning härav uppdrog nämnden åt
stadsingenjören att verkställa utredning dels rörande fördelen för staden att vid eventuellt byte
erhålla det område, varöver verkstäderna nu förfogade, dels rörande den fördel, som skulle
vinnas genom att järnvägsspåret, som enligt nuvarande plan skulle dragas i Varvsgatan, i stället
kunde dragas längs stranden genom nuvarande verk-stadsområdet till Oskarsvarv.
Möjlighet till en uppgörelse med verkstadsbolaget i angivna riktning ansågs föreligga på grund
av att fastighetsaktiebolaget Spiggen i skrivelse till stadsfullmäktige den 24 augusti 1916, som
kom nämnden till hända den 8 mars 1917, framställt förslag till förlikning i
donationsjordstvisten rörande Oscarsvarv. Sedan emellertid fastighetsaktiebolaget Spiggen i
juni 1917 genom försäljning frånhänt sig sin rätt till nämnda område och nämnden erfarit, att
någon antagbar förlikningsuppgörelse ej lärer kunna träffas med den nye innehavaren, måste
givetvis planen på verkstädernas förflyttning till Oscarsvarv t.v. förfalla.
Vad beträffar det område, som avses i aktiebolaget Luleå Verkstäders framställning till
stadsfullmäktige, sammanhänger frågan o in dess upplåtande till industriellt ändamål intimt
med frågan om ordnande av södra hamnplanen, och vill nämnden här erinra om, att nämnden
vid sammanträde den 8 april 1918 föreslagit hamndirektionen att genom utlysande av allmän
pristävlan införskaffa förslag till nämnda hamnplans ordnande. Att under sådana förhållanden
nu upplåta det av verkstäderna begärda land- och vattenområdet, förefaller kammaren mindre
välbetänkt, då härigenom skulle för en längre tid framåt läggas hinder i vägen för en eventuell
utsträckning av hamnplanen över nämnda område.
Nämnden får fördenskull med stöd av vad ovan anförts hemställa, att stadsfullmäktige ville
avslå den gjorda framställningen.
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
C. A. Schultz.
J. O. Dahl’

Efter föredragning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla drätselkammarens förslag.

§18.
Hos stadsfullmäktige hade hamndirektionen hemställt, att änkan efter avlidne befälhavaren å
ångfärjan E. Sjölander måtte fr. o. m. den l februari 1918 så länge hon levde ogift tillerkännas
en årlig pension å 600 kronor, vilket utgjorde omkring hälften av den pension, som skulle hava
tillkommit hennes man, beräknad efter 60 % å hans lön.
Lönenämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till hamndirektionens framställning.
På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bevilja änkan Sjölander den
föreslagna pensionen att utgå av hamnens tillgängliga medel.
§19.
På framställning av verkmästaren vid hamnens verkstad J. Eriksson hade hamndirektionen hos
stadsfullmäktige hemställt, att Eriksson, som med hänsyn till sin verksamhet torde böra
jämnställas med stadens arbetsinspektor och elektriska verkmästare, måtte fr.o.m. den l januari
komma i åtnjutande av en årlig lön å 2,400 kronor i stället för nu utgående lön av 2,000 kronor.
Uti avgivet yttrande hade lönenämnden tillstyrkt bifall till denna framställning.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla hamndirektionens förslag med föreskrift tillika, att löneförhöjningen skulle utgå av
hamnens tillgängliga medel.
§20.
Magistraten hade till stadsfullmäktige överlämnat en från överkonstaplarna E. Strandell och
Axel Strand inkommen framställning, att sökandena måtte fr.o.m. den l mars 1918 i likhet med
stadens poliskonstaplar komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg vardera å 75 kronor pr
månad, och hade magistraten för sin del tillstyrkt bifall till densamma.
Jämväl lönenämnden hade uti avgivet yttrande hemställt om bifall till framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bevilja överkonstaplarne det begärda extra dyrtidstillägget att anskaffas genom uttaxering.
§21.
Hos stadsfullmäktige hade Luleå tjänstemannaförening på anförda skäl anhållit, att samtliga
befattningshavare i stadens tjänst med undantag av ordinarie och extra poliskonstaplar måtte fr.
o. m. den l juni 1918 komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg utöver det av
stadsfullmäktige den 20 december 1917 beslutade av 20 % å till befattningshavarne utgående
ordinarie kontant avlöning.
Uti avgivet yttrande över denna framställning hade lönenämnden hemställt, att stadsfullmäktige
måtte på sätt tjänstemannaföreningen föreslagit tillerkänna ordinarie och extra
befattningshavare med månadslön, som äro i stadens tjänst under år 1918 och uppbära avlöning
enligt senast år 1917 fastställd lönestat, ett extra dyrtidstillägg för 1918 av 20 % å till
befattningshavaren utgående kontant avlöning exclusive sportler eller vederlag för mistade
sådana att utgå fr. o. m. den l juni 1918.
Tillika hade lönenämnden föreslagit, att dyrtidstillägget skulle utgå jämväl till borgmästaren,
siffergranskaren och föreståndaren
för köttbesiktningsbyrån; att vad som sagts angående stadens befattningshavare skulle gälla
även beträffande hamnens befattningshavare samt att från åtnjutande av detta dyrtidstillägg
undantages såväl ordinarie och extra poliskonstaplar som ock, därest den av
polisöverkonstaplarne gjorda framställning om ett extra dyrtidstillägg av 75 kronor pr månad
fr. o. m. den l mars 1918 av stadsfullmäktige bifalles, jämväl polisöverkonstaplarne.
Vid bifall till förevarande framställning skulle kostnaden för de extra dyrtidstilläggen för 1918
komma att belöpa sig till för stadens befattningshavare 11,326 kronor 13 öre samt för hamnens
befattningshavare 3,744 kronor 99 öre.

Emot lönenämndens beslut hade herr Falk reserverat sig, under framhållande av att samma skäl
nu böra föreligga för att icke bevilja borgmästaren, siffergranskaren och föreståndaren för
köttbesiktningsbyrån extra dyrtidstillägg, som förelåg vid stadsfullmäktiges beslut att ej
tillerkänna dem det ordinarie dyrtidstillägget.
Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla, vad lönenämnden sålunda
föreslagit, med den ändring i enlighet med herr Falks reservation, att borgmästaren,
siffergranskaren och föreståndaren för köttbesiktningsbyrån icke böra komma i åtnjutande av
det extra dyrtidstilllägget.
Beredningsnämnden hade vidare föreslagit, att de extra dyrtidstilläggen till stadens
befattningshavare skulle uttaxeras och dyrtidstilläggen till hamnens befattningshavare skulle
utgå av hamnens tillgängliga medel.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att oförändrat bifalla lönenämndens
förslag.
Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 10, som avgåvos för bifall till
beredningsnämndens förslag.
Därjämte bifölls beredningsnämndens förslag rörande sättet för de extra dyrtidstilläggens
anskaffande.
§22.
Antecknades, att herr Carlgren under behandlingen av det i föregående paragraf omförmälda
ärende infunnit sig å sammanträdet.
§23.
Med överlämnande av en utredning i ärendet från överläraren hade folkskolestyrelsen hos
stadsfullmäktige hemställt, att lärarekåren vid stadens folk- och småskolor måtte för år 1918 i
fråga om dyrtids- och familjetillägg likställas med stadens övriga befattningshavare.
Lönenämnden hade, under erinran dels att stadsfullmäktige den 25 oktober 1917 beslutit bevilja
lärarne vid stadens folk- och småskolor dyrtids- och familjetillägg att utgå efter samma grunder
och med samma belopp, som enligt stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916 bestämts
för 1917 års dyrtids- och familjetillägg, dels ock att den av bifall till framställningen
uppkommande kostnaden komme att belöpa sig till 21,063 kronor 9 öre, tillstyrkt bifall till den
av folkskolestyrelsen gjorda framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla folkskolestyrelsens framställning med föreskrift tillika, att härav föranledda
kostnader skulle uttaxeras.
§24.
Uti avgivet yttrande över en av landshövding Malm m. fl. hos stadsfullmäktige gjord
framställning att fullmäktige ville för täckande av kostnaderna för anordnande av en
bostadskongress i Luleå bevilja ett förslagsanslag å 750 kronor hade drätselkammaren, under
erinran att kostnaderna för kongressen förslagsvis beräknats till 2,000 kronor, beslutit, att, då
den numera avhållna kongressen i flere avseenden varit till stor nytta för staden, hos
stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen.
På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige det begärda anslaget å 750
kronor att anskaffas genom uttaxering.
§25.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Norrbottens läns dispensärnämnd
hos fullmäktige gjord anhållan att under kommande femårsperiod fr. o. m. år 1919 erhålla
följande bidrag:

dels naturaförmåner till dispensärsjuksköterskan i Luleå, bestående av möblerad bostad om
minst 2 rum och kök med fri värme och fritt lyse,
dels ett kontant belopp såsom förut av 360 kronor med på grund av dyrtiden skälig förhöjning
av c:a 200 kronor.
Sedan antecknats, att stadsfullmäktige den 10 april 1913, § 3, beslutat att för åren 1914 - 1918
bevilja ett bidrag av 360 kronor till avlönande av en dispensärsjuksköterska under förutsättning
att hennes begynnelselön bleve 1,000 kronor för år samt, under förutsättning att hon bleve
stationerad i Luleå, lämna henne fri bostad eller en hyresersättning av 300 kronor pr år, hade
drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att förhöja stadens bidrag till
avlöning av dispensärsjuksköterska med 200 kronor till 560 kronor samt att, då
drätselkammaren icke ansåg sig kunna under nuvarande förhållanden bereda eller anskaffa av
nämnden föreslagen möblerad bostad om 2 rum och kök, t. v. bevilja henne en hyresersättning
av 400 kronor pr år.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit.
§26.
Styrelsen för tekniska skolans föreläsningsanstalt hade hos stadsfullmäktige anhållit, att
fullmäktige med hänsyn till allt jämt fortgående stegring av kostnaderna för föreläsningarne
måtte för år 1919 bevilja anstalten ett anslag av 1,000 kronor.
Under erinran att det av stadsfullmäktige under en följd av år intill år 1918 beviljade anslag
utgått med 750 kronor, hade drätselkammaren beslutit att tillstyrka bifall till den av styrelsen
gjorda framställning.
På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att för år 1919 bevilja anstalten det
begärda anslaget å 1,000 kronor.
§27.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Luleå musiksällskap gjord
anhållan, att fullmäktige ville med tagen hänsyn till att sällskapet för närvarande arbetar under
stora ekonomiska svårigheter för tvänne konserter under musiksäsongen hösten 1918 - våren
1919 antingen fritt upplåta stadens festivitetssal eller ock för ändamålet bevilja ett anslag, som
svarar mot utgifterna för hyra, värme, lyse m. m. för salen i fråga, hade drätselkammaren
beslutit tillstyrka, att fullmäktige ville bevilja Luleå musiksällskap ett förslagsanslag av 110
kronor för ifrågavarande ändamål.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
bevilja musiksällskapet det av drätselkammaren föreslagna anslag å 110 kronor att uttaxeras.
§28.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Tekniska skolans
styrelse om erhållande av ett anslag för skolans verksamhet under år 1919 av 2,500 kronor
förutom fri upplåtelse av de lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten.
Av skrivelsen inhämtades, att den höjning med 500 kronor av det för innevarande år utgående
anslaget, som nu begärts, nödvändiggöres av den ökning i utgifter, som den allmänna
prisstegringen medfört, samt framför allt av den löneförbättring, varom skolans lärarekår
anhållit och för vilken i samband med en framställning till fullmäktige om höjning av
elevavgifterna en närmare redogörelse lämnats.
Drätselkammaren hade föreslagit, att stadsfullmäktige ville besluta:
att för år 1919 bevilja Tekniska skolan ett anslag av 2,500 kronor förutom fri upplåtelse av de
lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten samt

att lämna skolans styrelse i uppdrag att hos kungl. maj:t göra framställning om statsbidrag till
skolan för år 1919.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§29.
Livsmedelsnämnden hade, då nu rådande dyrtid efter allt att döma icke torde komma att avtaga
under innevarande år och behovet av understöd även för senare halvåret 1918 torde bliva minst
lika trängande som under föregående år, i framställning till stadsfullmäktige föreslagit, att
fullmäktige ville för stadens del anslå 30,000 kronor och ingå till kungl. maj:t med framställning
att av statsmedel erhålla 60,000 kronor.
Av en utav stadskamreraren verkställd utredning inhämtades, att för detta ändamål för år 1916
uttaxerats 10,000 kronor, för år 1917 20,000 kronor och för år 1918 30,000 kronor samt att nu
begärda anslag skulle öka sistnämnda belopp till 60,000 kronor/ varför utdelningen, inclusive
statsmedel, för de olika åren skulle utgöra:
År 1916
40,000 kr. För detta år beviljades av statsmedel 10,000 kronor utan
motsvarande bidrag av staden.
År 1917
60,000 kr.
År 1918
180,000 kr.
Vid föredragning av ärendet hade drätselkammaren, ehuru det i årets stat upptagna belopp av
30,000 kronor, innebärande en utdelning av 90,000 kronor, avsetts skola räcka för hela året,
likväl tillstyrkt bifall till livsmedelsnämndens framställning.
Mot detta beslut hade herr Groth reserverat sig av den orsaken att ingen utredning föreligger
rörande behovet att fördubbla det för innevarande år i staten anslagna beloppet av 30,000
kronor.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
för ändamålet anslå 30,000 kronor att uttaxeras samt att uppdraga åt livsmedelsnämnden att
göra underdånig framställning att av statsmedel erhålla 60,000 kronor av anslaget till lindring
av de mindre bemedlades levnadsvillkor.
§30.
Drätselkammaren hade med förmälan att stadskamreraren K.H.Santesson begärt
tjänstgöringsbetyg för sökande av lediga stadskamreraretjänsten i Söderhamn, med vilken var
förenad en avlöning 1,000 kronor högre än i Luleå, hos stadsfullmäktige hemställt, att, då
stadskamrerarens lön otvivelaktigt måste anses jämförelsevis låg med hänsyn till det ansvar och
arbete, som vore förenat med befattningen och då det därjämte måste vara för staden
ofördelaktigt, om den nuvarande stadskamreraren, som ägde ingående kännedom om stadens
olika behov och för desammas befrämjande visat stort intresse, skulle på ovan anförda skäl anse
sig böra söka befattning å annan plats, stadsfullmäktige måtte tillerkänna stadkamrerare
Santesson, vilken städse på ett förtjänstfullt sätt fullgjort sina åligganden i stadens tjänst, ett
personligt lönetillägg av 1,000 kronor pr år att utgå f. o. m. den l jan. 1918 tillsvidare, intill dess
ny lönereglering för stadskamreraretjänsten blivit genomförd.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla detta drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att lönetillägget för innevarande
år skulle uttaxeras.
§31.
Sedan upprättat förslag till ändring av stadsplanen över s. k. Östermalm eller området öster om
järnvägen jämte tillhörande karta hållits för allmänheten tillgänglig å kungjort ställe under en
månad och de markägare, som beröras av stadsplaneändringen, skriftligen därom underrättats,
allt i överensstämmelse med föreskrifterna i kungl. kungörelsen ang. bestämmelser i fråga om

behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning den 31 augusti 1907, hade
byggnadsnämnden beslutat att överlämna förslaget till stadsfullmäktige med anmälan, att ingen
protest mot detsamma inkommit inom i ovannämnda kungörelse föreskriven tid, och med
hemställan att stadsfullmäktige ville för sin del antaga detsamma.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att för sin del antaga det föreliggande ändringsförslaget och uppdraga åt byggnadsnämnden att
hos kungl. maj:t göra underdånig framställning om fastställelse å detsamma.
§32.
Föredrogs och lades till handlingarne från Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt inkommen
berättelse över dess verksamhet år 1917.
§33.
Föredrogs kungl. kammarrättens den 22 maj detta år givna utslag på besvär av
Bergverksaktiebolaget Freja och stadsfullmäktige i Luleå i fråga om bolagets taxering för
inkomst år 1915, och beslöts att överlämna utslaget till drätselkammaren.
§34.
En från länstyrelsen inkommen avskrift av kungl. finansdepartementets skrivelse den 28 juni
1918 ang. tillstånd för Luleå stad att upptaga ett lån å 369,018 kronor 3 öre beslöto
stadsfullmäktige att överlämna till drätselkammaren.
§35.
Hos magistraten hade rådmannen P. Sandström anhållit om tjänstledighet under tiden fr. o. m.
den l oktober t. o. m. den 31 december detta år för utförande av en del honom åliggande, för
fastighetsregistrets uppläggande erforderliga arbeten, vilka borde vara verkställda före
utgången av innevarande år, ävensom hemställt, att magistraten ville hos stadsfullmäktige
begära anslag för avlönande av vikarie för honom under nämnda tid.
Magistraten hade, med vitsordande av angelägenheten av att det arbete, för vars utförande
rådmannen Sandström begärt ledighet, bleve utfört inom den närmaste tiden ävensom att
detsamma icke ansåges kunna bringas till slut inom kortare tid än den, för vilken ledighet sökts,
hos stadsfullmäktige hemställt om anslag till avlöning av vikarie med ett månatligt belopp av
400 kronor, för vilken ersättning t. f. rådmannen K.G.Tiberg åtagit sig att under sagda tid
uppehålla rådmanstjänsten.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
för ifrågavarande ändamål bevilja ett förslagsanslag å 1,200 kronor att anskaffas genom
uttaxering.
§36.
Till beredningsnämnden remitterades:
l:o) Ingenjör A. H. Sjöstedts avsägelse av uppdraget som ledamot av drätselkammaren;
2:o) Järnvägsstyrelsens skrivelse med begäran om yttrande över ett förslag till tidtabell för norra
delen av Inlandsbanan;
3:o) Hamndirektionens begäran om anslag för reparation av Tjuvholmssundets glacinmur.
§37.
Till drätselkammaren remitterades:
l:o) J. O. Sandströms begäran om avkortning av kommunalutskylder;

2:o) Skurholmens belysningsförenings begäran om tillstånd till framdragande av en elektrisk
ledning över stadens mark;
3:o) L. Marklunds m. fl:s framställning om framdragande av elektrisk belysning till
Stadshertzön;
4:o) Hyresnämndens ordförandes begäran om resebidrag för bevistande av en konferens av
samtliga hyresnämndsordförande i landet;
5:o) Hamndirektionens begäran om anslag å 15,000 kronor för anordnande av elektrisk
belysning i mudderverket och ’Frej’;
6:0) Hamndirektionens förslag om inköp av den s. k. Sellinska slipen med inventarier;
7:o) Hamndirektionens anmälan att den till borgmästaren upplåtna lägenheten i
hamnförvaltningsbyggnaden ej blir färdig till den l oktober;
8:0) Axel Björks begäran att få köpa stadens del av tomten n:o 5 i kvarteret Laken;
9:o) Fröken Anna Svenssons framställning om bidrag till ålderstillägg och pensionsavgifter för
lärarinnorna vid flickläroverket;
10:o) Kustbanekommitterades framställning om anslag till kostnaderna för utredningen om
banan.
§38.
Till hamndirektionen remitterades arbetaren J. O. Sandströms begäran om sjukersättning m. m.
§39.
Till hälsovårdsnämnden remitterades länsstyrelsens skrivelse med infordrande av yttrande över
betänkande angående bidrag av statsmedel för anställning av distriktssköterskor.
§40.
Till lönenämnden och drätselkammaren remitterades en framställning om löneförhöjning från
tjänstemännen vid byggnadskontoret.
Som ovan.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Elin Bohlin,
Hj. Hedman.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 augusti 1918.
Närvarande: Herrar Nilsson, Lindgren, Wikén, fröken Sundberg, fruarna Jeppsson och Jonsson samt
tillsyningsmannen.
§1.
Till ordförande för dagens sammanträde utsågs herr Axel Nilsson.
§2.
Protokollet för den 31 juli 1918 föredrogs och justerades.

§3.
Understödslistorna för september månad föredrogos och godkändes.
§4.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120:- kronor.
§5.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under augusti månad, slutande å kronor
266:65.
§6.
Beslutade styrelsen tilldela Elfrid Pettersson i Sunderbyn ett begärt understöd av 20 kronor pr månad
intilldess plats kan beredas honom å Tuberkulossjukhuset i Sandträsk.
§7.
En begäran från fru Anna Eriksson om förhöjning i fosterbarnsarvodet för gossen Sven Romanus
Westman, född 13/5 1912, från 20 till 25 kronor pr månad bifölls.
§8.
Beslutade styrelsen bifalla fru Fredrika Åströms begäran om 15 kronor pr månad såsom
uppfostringsbidrag för sin dotterson, Helmer Gustaf, född den 9 juni 1910.
§9.
Beslutade styrelsen bifalla en begäran från änkan Wendla Rosendahl om skor och kläder åt sonen Frans
Hugo Georg, född den 23 april 1908.
§10.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 1 augusti 1918: Karl Gösta Lind
den 16 augusti 1918: Wiktor Heskinen
den 18 augusti 1918: Hildur Emelia Rönnqvist
den 19 augusti 1918: Albert Häggman
den 24 augusti 1918: Sven Evert W. Pipping Bergman
samt att följande utgått, nämligen
den 26 augusti 1918: Gustaf Signar Lifbom
den 30 juli 1918: Karl Oskar Jansson
den 1 augusti 1918: Elin Maria Eriksson
den 18 augusti 1918: Wiktor Heskinen.
§11.
Anmälde tillsyningsmannen att Arbetaren Albert Häggman måst på grund av sjukdom intagas å
kommunalhemmet den 19 innevarande augusti och uppdrogs till sekreteraren att hos hemortskommunen
utsöka kostnaden för Häggmans vård och underhåll.
§12.
Då det visat sig olämpligt att hava nedgången till värmekammaren å kommunalhemmet placerad så, att
man måste passera matkällaren för att komma in i kammaren, beslutade styrelsen att hos
stadsfullmäktige anhålla om ett anslag av 550 kronor för upptagande av en dörr till värmekammaren på
sätt en av byggnadskontoret uppgjord skiss närmare utvisar.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§13.
Beslutade styrelsen utse herr Axel Nilsson att granska och utanordna räkningar.
§14.

Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Johannes Lindqvist.
§15.
Anmälda vaktmästaren att arbetaren Karl August Pettersson, som vid sammanträde den 29 juni och 31
juli av styrelsen ådömts bestraffning för vägran att utföra arbete, nu låtit sig rätta i anmärkta hänseenden
och fortfarande vistades å fattiggården.
§16.
Diakonissans rapport för augusti månad 1918 föredrogs och lades till handlingarne.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justeras
H.T.Berlin
Axel Nilsson
Ellen Sundberg
J.Lindgren”

