Protokoll november år 1918
”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 2 november 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, t.f. Stadsläkaren, Hellsten, Johnsson och Åhrström.
§1.
Sedan från 1:ste provinsialläkaren i länet inkommit meddelande, att Röda Korset vore villigt
ställa materiel till förfogande för inrättande av ett provisoriskt sjukhus här i staden med
anledning av den rådande influensaepidemien, anmälde nu t.f. stadsläkaren, att den uti
N.G.T.O:s byggnadsförenings fastighet med anledning av paratyfusepidemien till provisoriskt
sjukhus inrättade lokalen även tagits i anspråk för vårande av patienter, vilka varit angripna av
influensa i svårare form och att därvid Röda Korset förut till förfogande ställda material tagits
i anspråk.
T.f. stadsläkaren meddelade vidare, att det enligt hans uppfattning vore lämpligt att även
framdeles, så länge influensaepidemien påginge med så många allvarliga fall som under den
sista tiden, fortfarande använda nämnda lokal för vård av influensapatienter.
Hälsovårdsnämnden, som till alla delar anslöt sig till de av t.f. stadsläkaren vidtagna åtgärderna
och gjorda uttalanden, beslöt härefter att, med tacksamt antagande av Röda Korsets härovan
omförmälda erbjudande, tills vidare fortfarande använda N.G.T.O:s byggnadsförenings lokal
till provisoriskt sjukhus för vård av influensapatienter; och skulle stadsfullmäktige genom
protokollsutdrag underrättas om vad som hälsovårdsnämnden sålunda beslutat.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§2.
Hälsovårdstillsyningsmannen hade till nämnden ingivit en så lydande rapport:
’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Den 29 dennes anmälde stallkarlen vid St.J. Helmer Isaksson
hos undertecknad, att den av honom bebodda lägenheten i fastigheten N:o 155 kvarteret Björnen
adress n:o 30 vid Kungsgatan, var av hälsovådlig beskaffenhet och att han önskade besiktning
samt åtgärds vidtagande med anledning härav. Besiktningen företogs följande dag varvid
iakttogos: att lägenheten ifråga, som består av ett rum och kök är belägen i den mindre å gatan
stående byggnaden bebos av Helmer Isaksson jämte hans moder, lägenheten har genom
underlåtenhet att repareras råkat i förfall, golven voro formligen utnötta, på ett ställe i
kammaren hade en plåtbit överspikats ett hål i golvet, fönstren i rummen voro utruttna så att
karmarne lossnat, under fönstren var så glest att en bit av ett gammalt sågblad med lätthet kunde
trädas ut under fönsterkarmen. Enligt Isakssons uppgift var lägenheten ytterst kall och trots
oerhörd vedförbrukning omöjlig att hålla i normal temperatur. Fastigheten äges av arbetaren
C.O.Nilsson.
Luleå den 30 augusti 1918.
Wilh.Oscarsson, tillsyningsman för helsovården i Luleå.’
Med anledning härav hade nämnden vid sammanträde den 5 september 1918, § 16, beslutat, att
lämna ledamoten herr Hellsten i uppdrag att besiktiga lägenheten och inkomma med yttrande.
Vid dagens sammanträde meddelade herr Hellsten, att han besiktigat lägenheten och kunde
vitsorda rapportens riktighet.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, då lägenheten särskilt under den kallare årstiden
måste anses synnerligen hälsovådlig att förelägga fastighetens ägare, arbetaren C.O.Nilsson,
därest han fortfarande ville uthyra lägenheten till människoboning, vid vite av 75 kronor att
inom 30 dagar efter härav erhållen del hava låtit avhjälpa de anmärkta bristfälligheterna och
försätta lägenheten i sådant skick att densamma kunde godkännas av nämnden.

Denna paragraf förklarades genast justerad.
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”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4
november 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Påhlsson och Thurfjell. Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 22 sistlidne oktober.
§2.
Vid förnyad behandling av byggnadskontorets förslag bl.a. till iordningsställande av en del
gator, som staden är skyldig att utföra enligt lagen om fastighetsbildning i stad, beslutade nu
nämnden att föreslå stadsfullmäktige att även låta utföra följande arbeten
Gatuanläggning
Lotsgatan mellan Kungsgatan och tomten n:r 7 i kvarteret Sillen Kr. 8750:Planteringsanläggning
Lotsgatan mellan Kungsgatan och tomten n:r 7 i kvarteret Sillen Kr. 1400:Tillhopa
Kr. 10150:Nämnden beslutade vidare att föreslå stadsfullmäktige att den del av anläggningen, som faller
på sträckan mellan Hermelinsgatan och Kungsgatan, vilken gatudel kan betraktas som
nedfartsled till hamnen, måtte betalas med hamnmedel och återstående delen med stadens
medel.
§3.
Som ritningarne och arbetsbeskrivningen till bostadshusen i kvarteret Renen icke upptaga några
brandluckor å taken, hade byggnadskontoret, då tomrummet ovanför vindsrummet bör vara
åtkomligt dels för brandsyn å skorstenspipan dels för eftersyn av takfyllningen, infordrat anbud
å sådana; och föreslog byggnadskontoret att drätselkammaren ville besluta, att brandluckor
skola utföras och att antaga ett av entreprenören J.Johansson avgivet anbud å arbetets utförande,
lydande å 33 kronor pr. st. eller tillsammans 330 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall till byggnadskontorets förslag
antaga J.Johanssons förenämnda anbud.
§4.
Till handlingarna lades från styrelsen för kemisk-växtbiologiska anstalten inkommet
protokollsutdrag angående avslag å drätselkammarens begäran att få tillsvidare förfoga över de
2 rum, som finnas inredda å vinden mot väster i anstaltens av staden upplåta byggnad å tomten

n:r 2 i kvarteret Knipan i och för provisoriskt avhjälpande av den inom staden rådande
bostadsnöden.
§5.
Betongaktiebolaget Effektiv hade i skrivelse till drätselkammaren anfört att enligt kontrakt av
den 5 maj 1917 mellan drätselkammaren och bolaget rörande utförande av vissa
byggnadsarbeten tvistigheter angående rätta tolkningen av eller med anledning av kontraktet
skola avgöras av skiljomän. Enligt av bolaget till drätselkammaren översända kontokurant
skulle kammaren vara skyldig att till bolaget betala 4333:38. Emellertid hade bolaget i skrivelse
till drätselkammaren förklarat sig villigt att å detta belopp göra ett avdrag av kr. 441:70, varvid
återstår ett belopp av kronor 3891:68. Bolaget yrkar att det må tillerkännas detta belopp av kr.
3891:68 jämte ränta från den 15 oktober 1917 och äskar alltså skiljedom om frågan, huruvida
kammaren är skyldig att till bolaget gälda nyssnämnda belopp.
Bolaget meddelade vidare, att det till sin skiljoman utsett v. häradshövding E.Nathorst-Böös,
Stockholm; och anhöll bolaget om drätselkammarens erkännande av dess skrivelse.
Vid föredragning av ärendet meddelade stadskamreraren att, då med bolagets skrivelse följt en
avskrift av densamma, han påtecknat avskriften med drätselkammarens erkännande om
mottagandet av skrivelsen ifråga och därefter återställt avskriften till Betongaktiebolaget
Effektiv; och beslutade nämnden efter anteckning härav att godkänna den av stadskamreraren
vidtagna åtgärden.
§6.
Sedan stadsfullmäktige på grund av hamndirektionens hemställan anvisat 10000 kronor att
användas till priser vid tävlan om förslag till ordnande av kajbyggnaden vid södra hamnplanen
m.m. hade hamndirektionen liksom drätselkammaren ansett lämpligt att det förberedande
arbetet för den ifrågasatta pristävlingens utlysande uppdroges till två personer från vardera av
drätselkammaren och hamndirektionen vilka skulle äga rätt att utse sakkunnig person till sitt
biträde; och hade direktionen i detta syfte för sin del utsett baningenjören L.Hjelm och
hamnmästaren.
Av det till drätselkammaren inkomna protokollsutdraget i saken antecknades vidare, att
hamndirektionen tillika hade beslutat att uppdraga till de ovan utsedda personerna att avgiva
förslag till förklaring och yttrande över de anmärkningar och erinringar, som Kungl.
Byggnadsstyrelsen framställt mot den av staden hos Kungl. Maj:t sökta ändringen av
stadsplanen för de områden som gränsar till södra hamnplanen.
Med anledning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att instämma i
hamndirektionens förslag att de utsedde kommitterade skulle äga rätt att utse sakkunnig person
till sitt biträde samt att uppdraga till de av drätselkammaren utsedda kommitterade, förste
baningenjör L.Påhlsson och konsul G.Groth, att, därest icke direktionen hade något att erinra
däremot, medverka vid upprättande av förenämnda förslag till förklaring och yttrande rörande
av staden ansökta ändringen av stadsplanen för de områden, som gränsar till södra hamnplanen.
§7.
Godkändes av byggnadskontoret upprättade entreprenadkontrakt emellan Luleå stads
byggnadskontor och Norrländska Elektr. Aktiebolaget ang. belysningsanläggning i stadens
nybyggnader i kvarteret Tigern med följande ändring av § 2:
’Entreprenören förbinder sig, att så fort ske kan och senast den 20 november 1918 utföra
anläggningen samt att under arbetet utföra de ändringar, som av byggnadskontoret kan komma
att bestämmas.’
§8.

Hamndirektionen hade medelst utdrag av sitt protokoll för den 8 nästlidne oktober hos
drätselkammaren gjort anmälan, att byggnadskontoret, hos vilket direktionen i den 17
september 1917 expedierat beslut anhållit om upplysning, huruvida med hänsyn till norra
Strandgatans säkerhet, det kunde vara tillfyllest med en tillfällig reparation av kajerna kring
norra båthamnen, vilkens inre kistor uppbure nämnda gata, ävensom därest en tillfällig
reparation vore tillfyllest, anhållit om förslag till dennas utförande, ännu icke inkommit med
svar i saken; och hemställde direktionen att drätselkammaren ville vidtaga åtgärd att svar å
framställningen kunde erhållas, enär ifrågavarande kajer befunne sig i så bristfälligt skick att
fara förelåge vid densammas trafikerande.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att meddela hamndirektionen att enligt
byggnadschefens uppgift direktionen kan förvänta sig erhålla det av byggnadskontoret begärda
förslaget senast den 28 innevarande månad.
§9.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av barnkolonikommittén hos
fullmäktige gjord anhållan om erhållande av ett ytterligare anslag av 4000 kronor till täckande
av kostnaden för kolonianläggningen.
Av protokollsutdraget antecknades, att, sedan stadsfullmäktige genom beslut den 21 juni 1917
till anläggning av en sommarkoloni för barn å Vallens soldattorp, då avsedd för 30 barn anslagit
ett belopp av 17000 kr. därav 12500 kronor till uppförande av byggnaderna jämte inköp av
mark och 4500 kr för inköp av inventarier, Stadsfullmäktige därefter vid sammanträde den 28
nästlidne mars, på framställning av Luleå stads dispensärkommitté, beslutat att i stadens
barnkoloni skulle ytterligare mottagas 15 av dispensärkommittén uttagna barn. Detta senare
beslut som betingade en utvidgning av den ursprungliga byggnadsformen, och den stegring,
som skett å alla byggnadskostnader, hade förorsakat anslagets överskridande.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
barnkolonikommitterades förenämnda begäran om ett tilläggsanslag av 4000 kronor till
täckande av kostnaderna för kolonianläggningen.
§10.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av barnkolonikommittén hos
fullmäktige gjord anhållan att ett anslag av 2500 kronor måtte beviljas för brädfordring av
kolonibyggnaden i Vallen enl. bilagda kostnadsförslag, beslutade nämnden att med
återställande av remisshandlingarne hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den av
kolonikommitterade gjorda framställningen.
§11.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat G.Almstedts hos fullmäktige gjorda
anhållan om erhållande av ersättning dels för merförbrukat bränsle med 40 kronor dels för
upprepade rengöringar med 50 kronor i den lägenhet i stadens nybyggnad å tomten n:r 1 i kv.
Lejonet, som han innehaft sedan den 2 januari detta år, beslutade nämnden, efter anteckning,
att drätselkammaren vid sammanträde den 29 nästlidne juni med anledning av det obehag och
extra utgifter, som åsamkats hyresgästerna under den första tiden efter inflyttningen, att dessa i
hyra från inflyttningen intill 1 nästlidne april skulle erlägga endast en fjärdedel av den bestämda
hyran såsom ersättning för förenämnda dem förorsakade obehag eller extra utgifter, att
hemställa, att stadsfullmäktige med hänsyn till denna av drätselkammaren redan vidtagna
åtgärd, avslå sökandens framställning.
§12.

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från distriktsförvaltningen vid statens
järnvägar i Luleå gjord förfrågan om och i så fall till vilket pris ett område å Svartön, som
närmare angives å bifogad planritning, skulle kunna förvärvas från staden i och för uppförande
av bostadshus, beslutade nämnden att remittera framställning till byggnadskontoret för yttrande
och förslag.
§13.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Fattigvårdsstyrelsen gjord
anhållan, att, då det visat sig olämpligt att hava nedgången till värmekammaren i
kommunalhemmet placerad så, att man måste passera matkällaren för att komma in i
kammaren, fullmäktige ville bevilja ett anslag av 550 kronor för upptagande av en dörr till
värmekammaren på sätt bilagd av byggnadskontoret uppgjord skiss utvisar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remisshandlingarne
tillstyrka bifall till det av fattigvårdsstyrelsen gjorda förslaget.
§14.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren överlämnat en från magistraten ingiven skrivelse
till fullmäktiges ordförande angående skyndsamt insändande av yttrande över Kungl.
Lotsstyrelsens gjorda framställning om upplåtelse av en tomt i Luleå, beslutade nämnden efter
anteckning att redan åtgärder i nämnda syfte vidtagits av drätselkammaren lägga skrivelsen till
handlingarna.
§15.
Sedan byggnadskontoret enligt drätselkammarens uppdrag den 7 sistlidne oktober medelst
annons i ortstidningarne infordrat anbud å den av kammaren på sin tid inköpta koksstybben,
hade inom den bestämda anbudstidens utgång ett anbud inkommit, nämligen från Nya
aktiebolaget Bodens Tegelbruk, vilket erbjöd sig att inköpa koksstybben till ett pris av 28
kronor pr. ton.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden då koksstybben i fråga visat sig oanvändbar i
stadshusets ångpannor, att antaga det inkomna anbudet.
§16.
Byggnadskontoret hade i av drätselkammaren infordrat yttrande över en av ombudsmannen
Hugo V.Werner hos kammaren i skrivelse gjord anhållan att få arrendera de staden tillhöriga
delarna af fastigheten n:r 275, som falla inom tomterna n:r 3, 5 och 6 i kvarteret Pelikan anfört
följande.
Som staden f.n. icke har någon användning för tomtdelarne föreslår byggnadskontoret att
tomtdelarna böra utarrenderas på ett år i sänder, enär behov att taga en eller annan av dessa
tomtdelar i anspråk kan yppa sig. Arrendeavgiften för delarne, som tillsammans i vidd innehålla
6356 kv.fot och kostat staden i inköp 7945 kronor, borde icke sättas i höjd med detta pris,
särskilt med hänsyn till den korta arrendetiden, utan till ett belopp av högst 200 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall till byggnadskontorets förslag
erbjuda sökanden att arrendera lägenheten på ett år i sänder med ömsesidig 3 månaders
uppsägningstid mot en avgift av 200 kronor pr. år.
Nämnden beslutade i samband härmed att uppsäga kontraktet med vagnkarlen Ludv. Sandström
ang. arrende av den del av fastigheten n:r 275, som faller inom tomt 3 i kv. Pelikan.
§17.
Vid föredragning av dels hamnspårstillsyningsmannen Axel Björks hos stadsfullmäktige gjorda
framställning att få köpa stadens del av tomten n:r 5 i kvarteret Laken dels en av Kooperativa

förbundets nederlag hos drätselkammaren gjord anhållan om att få köpa antingen tomten n:r 5
i kvarteret Pelikan eller tomten n:r 5 i kvarteret Laken beslutade nämnden
att, då tomten n:r 5 i kvarteret Pelikan är avsedd att användas till tullhus, meddela Kooperativa
Förbundets nederlag att drätselkammaren icke anser sig kunna föreslå stadsfullmäktige att
försälja denna tomt, samt
beträffande tomten n:r 5 i kvarteret Laken, att då stadsfullmäktige vid sammanträde den 29
mars 1917 beslutat att försäljas stadens del av denna tomt till Grosshandlanden Atle Burman,
uppdraga till byggnadskontoret att infordra dennes skriftliga meddelande, om han har för avsikt
att antaga stadens erbjudande att till honom försälja tomtdelen ifråga.
Nämnden beslutade vidare att i avvaktan på svar från herr Burman uppskjuta behandlingen av
ärendet.
§18.
Sedan Luleå älvs flottningsförening inkommit med räkning å Luleå stad ang. ersättning till
föreningen för hinder i den allmänna flottningen, förorsakat av Luleå stad tillhörigt virke, avlagt
nerom Edeforsen å Stora Lule älvs 4:de flottningsdistrikt, beslutade nämnden vid föredragning
av ärendet att remittera räkningen till jägmästaren för Bodens revir för yttrande.
§19.
Lavens Kolimport Aktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att bolaget på
grund av lägre sjöfrakter från England är i tillfälle att offerera stenkol till betydligt reducerade
priser; och vore bolagets dagspris för prima engelska kol 20 kr. pr. hektoliter banfritt eller fob.
Stockholm.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då det visat sig att koks kan användas i
stadshusets båda ångpannor icke reflektera på anbudet.
§20.
Kraftlinjebyggnaden Porjus-Luleå hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att genom
Sikfors Kraftverks förvaltning och försorg en kraftlinje om c:a 150000 volts spänning komme
att framdragas till Luleå. Kraftlinjen, som i stort sett kommer att följa Lule älv, har tillkommit
i avsikt att överföra elektrisk energi till Norrbottens Järnverks Aktiebolag å Svartön; och anhöll
kraftverksförvaltningen i anledning av det anförda om tillåtelse att verkställa utstakning över
Luleå stads ägor i anslutning till den å bifogade karta utvisade röda linjen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till Kraftverksförvaltningens
anhållan mot villkor att de träd, som fällas eller skadas måtte ersättas enligt av jägmästaren i
Bodens revir gjord värdering; och skulle jägmästaren erhålla meddelande om drätselkammarens
sålunda fattade beslut.
§21.
Som staden är i behov av betydligt större kraftbelopp än det f.n. förfogar över, beslutade
nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att efter utredning rörande behoven till
drätselkammaren inkomma med förslag till framställning till Statens Kraftverksförvaltning i
saken.
§22.
Byggnadskontoret hade överlämnat ett från Johan E.Ruth inkommet anbud, att utföra
vinterunderhållet av stadens vintervägar för år 1919 till ett pris av 2200 kronor.
Sedan antecknats att anbudssumman är 400 kronor högre än vad som betalas under innevarande
år, dels att Ruth under flere år utfört arbetet till byggnadskontorets full belåtenhet, beslutade

nämnden att antaga anbudet; och uppdrogs till byggnadskontoret att upprätta kontrakt med
anbudsgivaren.
§23.
Föredrogs av barnkolonikommittén upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för år 1919 för
Luleå stads barnkoloni; och beslutade nämnden efter granskning av förslaget, att, då den
brädfodring av kolonibyggnaden, 2500 kronor, som upptages på utgiftssidan i staten, bör
bestridas med lånemedel, att på statens inkomstsida upptaga motsvarande belopp, varvid bristen
å staten nedgår till kronor 2741:40.
§24.
Godkändes följande av drätselkontoret upprättade kontrakt med
Ida M.Nilsson rörande lägenhet i fastigh. 8 Hackspetten
F.J.L.Bergman rörande lägenhet i fastigh. 8 Hackspetten
B.Johansson rörande lägenhet i H.Flodmarks villabyggnad å Bergnäset.
§25.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den
26 nästlidne september betr. §§ 19, 20 och 23: och beslutade nämnden
beträffande § 19, beviljat anslag av 500 kronor för ordnande av sopplatsen, att uppdraga till
byggnadskontoret att låta uppsätta stängsel å sopplatsen för avgränsning av det till avstjälpning
avsedda området och att i övrigt låta verkställa rengöring av sopplatsen,
beträffande § 20, beslutade utarrendering till A.J.Johnsson av visst område å Mjölkudden, att
uppdraga till byggnadskontoret att upprätta arrendekontrakt emellan drätselkammaren och
arrendatorn,
beträffande § 23, beviljat anslag av 1600 kronor till inredning av potatiskällare i stadshuset, att,
efter anteckning att inredningsarbetet enligt byggnadschefens uppgift är utfört, överlämna till
ekonominämnden att upprätta hyreskontrakt mellan drätselkammaren och livsmedelsnämnden.
§26.
Vid föredragning av ett från folkskolestyrelsen inkommet utdrag av dess protokoll för den 28
nästlidne oktober, § 15, däri erinras, att styrelsen redan den 27 mars innevarande år till
drätselkammaren för yttrande översänt en av arkitekten John Wikberg till styrelsen ingiven
räkning å utförda ritningar till gymnastikhus, men att räkningen och yttrande ännu icke kommit
styrelsen tillhanda, beslutade nämnden att remittera framställningen till byggnadskontoret, till
vilket ifrågavarande räkning på sin tid remitterats för yttrande.
§27.
Andre ingenjören Elis Möller hade i skrivelse till drätselkammaren med uppgift, att han på
anmodan sökt och av Kungl. Byggnadsstyrelsen blivit antagen till kontrollant vid
nybyggnaderna för härvarande seminarium, anhållit, att kammaren ville lämna honom tillstånd
att jämte egen tjänst utöva ifrågavarande kontrollantskap.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna tillstånd till ingenjören Möller att
utföra förenämnda kontrollantskap, mot villkor att han uteslutande använder sin fritid vid
utövande av detta.
§28.
Sedan G. & J.Edberg i skrivelse till drätselkammaren hemställt, huruvida drätselkammaren är
villig att inlösa dem tillhöriga inom stadshotellet inlagda korkmattor till ett pris i enlighet med

den värdering som, drätselkammaren låtit verkställa, beslutade nämnden att remittera ärendet
till byggnadskontoret för skyndsamt yttrande.
§29.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från L.Marklund m.fl.
fastighetsägare å Stadshertsön gjord anhållan, att då Skurholmen nu erhåller ström från Sikfors
Kraftaktiebolag, fullmäktige ville gå i författning om erhållande av ström för sökandenas behov
samt tillika framdraga ledningar till deras fastigheter, hade byggnadskontoret i av kammaren
infordrat yttrande anfört, att de sökande äro nio till antalet, varav sex av dessa, som bo alldeles
i närheten av Skurholmsstaden, genom att ingå som medlemmar i dess belysningsförening
redan erhållit ljus, varav en, Bjurström, fått betala tråden fram till sin byggnad; och kunde även
de tre övriga fastighetsägarna, som bo på längre avstånd från Skurholmsstaden genom att ingå
i förenämnda belysningsförening erhålla belysning, om de själva framdraga ledning till sina
resp. byggnader, för vilket totalkostnaden utgör 900 kronor.
Som staden icke erhåller någon inkomst av anläggningen, föreslog byggnadskontoret att
hänvisa dessa tre sökande, Bengtsson, Pettersson och Nilsson, till Skurholmsstadens
belysningsförening och låta dem själva bekosta ledningarna.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av den remitterade
handlingen föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige ville med bifall till byggnadskontorets
förslag besluta, att staden åtager sig att till självkostnadspris framdraga ledningen mot villkor
att de, som erhålla nytta av densamma, förbinda sig att ersätta staden för kostnaden medelst
amortering av densamma under fem år efter anläggningens färdigställande.
§30.
Genomgicks punkt för punkt av byggnadskontoret upprättat förslag till kontrakt mellan
drätselkammaren, å ena, och Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag, å andra sidan; och
beslutade nämnden, sedan ett par mindre ändringar införts, att godkänna kontraktsförslaget.
§31.
Godkändes en av Aktiebolaget Luleå Kol- och materialaffär och Aktiebolaget Carl Brandfors
Järn- & Maskinaffär utgiven förbindelse att för de skyldigheter, som enligt kontrakt angående
byggnadsarbeten i Lejonet 1 av den 1 maj 1917, § 14, åligga entreprenören byggmästaren
C.A.Flemström gå i full borgen en för bägge och bägge för en såsom för egen skuld.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 4 nov. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, B.A.Hellsten,
Alb.Falk och M.Thingvall samt undertecknad sekr.
§1.

Av rektorn för folkskoleseminariet G.L:son Högsby gjord framställning om ledighet under en
månads tid för folkskolläraren M.Hammarström för uppehållande av en läraretjänst i
småskoleavdelningen av seminariets övningsskola blev av folkskolestyrelsen avslagen.
§2.
På därom gjord ansökan beviljades småskollärarinnan Hanna Sahlström tjänstledighet för
sjukdom fr.o.m. den 30 sistl. sept. t.o.m. höstterminens slut. Till vikarie under samma tid
förordnades ex. småskollärarinnan Ellen Sundgren.
§3.
Folkskollärarinnan Hildur Mörtsell hade till folkskolestyrelsen inlämnat underdånig ansökan
om rätt för henne att söka och innehava ord. lärarebefattning vid högre folkskola.
Folkskolestyrelsen beslöt översända ansökan till Kungl. Folkskolöverstyrelsen samt för sin del
med hänsyn till fr. Mörtsells långa och förtjänstfulla verksamhet som lärare i folkskolans högre
avdelning i underdånighet tillstyrka nådigt bifall till den sålunda gjorda anhållan.
§4.
Folkskollärare O.Bohlins underdåniga anhållan om rätt för honom att söka och innehava ord.
lärarebefattning vid högre folkskola blev av styrelsen bordlagd till ett följande sammanträde.
§5.
Till justeringsmän utsågos hrr M.Thingvall och O.Åhrström.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark
Justerat:
Osk.Åhrström
Mauritz Thingwall”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 november 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Johnsson, Åhrström och t.f. stadsläkaren.
§1.
Med anledning av inom nämnden väckt fråga, huruvida några särskilda åtgärder borde vidtagas
med anledning av den alltmera tilltagande influensaepidemien, beslutade nämnden uppdraga åt
t.f. stadsläkaren att undersöka, huruvida bättre ventilation vore erforderlig å stadens biografer
och i sådant fall anmäla detta till nämndens ordförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
J.O.Dahl”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 8 november
1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Lindgren, Brännström, Lindqvist, Thurfjell, Sundberg och
Wikén.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 25 och 29 nästlidne oktober.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat av särskilda kommitterade
upprättat förslag till inrättande av ombudsmannabefattning för Luleå stad jämte instruktion för
denne.
Vid företagen granskning av instruktionen för stadsombudsmannen uttalades att för många
göromål syntes hava blivit pålagda denne och att åtskilliga av dessa borde bibehållas hos
stadskamreraren.
Med anledning härav och då i alla händelser stadskamrerarens instruktion måste omarbetas vid
tillsättning av ombudsmannen, beslutade drätselkammaren
att uppdraga till stadskamreraren att uppgöra förslag dels till ändring av ombudsmannens
instruktion dels till ändring av instruktionerna för drätselkontorets personal, samt
att tillsätta tvenne kommitterade, ledamöterna herrar Lindqvist och Thurfjell, med uppdrag att
efter granskning av det av stadskamreraren uppgjorda förberedande förslaget till kammaren
inkomma med definitivt förslag i ärendet.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarna
1/ Från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 26
nästlidne september;
2/ Magistratens meddelande till drätselkammaren, att magistraten fr.o.m. den 8/10 1918
konstituerat och förordnat Roland August Ossian Engelbert Nordenstam till
detektivöverkonstapel vid stadens polisverk.
§4.
Sedan kommunalarbetareförbundets avd. 102 medels protokollsutdrag gjort framställning hos
drätselkammaren om förhöjning av timlönen från 1 krona till 1 krona 25 öre, beslutade
kammaren att remittera framställningen till byggnadskontoret för yttrande.
§5.
Husfrun å stadshotellet härstädes, Dagmar Löfgren, hade i skrivelse till drätselkammaren
anmält sig som sökande till erhållande av befattning som föreståndarinna för hotellet i händelse
staden själv skulle övertaga hotellrörelsen; och beslutade kammaren vid föredragning av
ärendet att detsamma icke skulle föranleda någon åtgärd.
§6.

Luleå Utskänkningsbolag hade under hand anhållit, att drätselkammaren ville meddela bolaget
tillstånd att på Statens Järnvägar överlåta det mellan kammaren och bolaget upprättade
hyreskontraktet betr. Skeppsbrokällaren.
Sedan antecknats, att Statens Järnvägar ämnar använda lägenheten till s.k. centralkök för dess
personal och att hyreskontrakt med Utskänkningsbolaget gäller intill 1 april 1919, beslutade
drätselkammaren att godkänna förenämnda överlåtelse av kontraktet på Statens Järnvägar.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8
november 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Sundberg.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 8 nästlidne oktober.
§2.
Sedan byggnadskontoret inkommit med yttrande över J.A.Grans hos drätselkammaren gjorda
anhållan att under sjukdom den 26/2 – 6/4 1918 få åtnjuta halv avlöning, beslutade nämnden
vid föredragning av ärendet att återremittera Grans ansökning till byggnadskontoret för
erhållande av uppgift å den tid och under vilka förhållanden i övrigt han haft anställning hos
staden under innevarande år.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Styrelsen för Föreningen
Sveriges städers kronouppbördstjänstemän gjord hemställan, att fullmäktige i Luleå ville
besluta
dels att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om att städernas vederbörande
kronouppbördstjänstemän måtte av statsmedel beredas ersättning för upprättande av den i § 14
av lag om pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 omförmälda förteckningen med 2 öre för
varje i förteckningen upptagen person på sätt angående häradsskrivarne finnes bestämt för åren
1914-1918 i Kungl. breven av den 13 november 1914, den 18 juni 1915, den 30 juni 1916 och
den 29 juni 1917,
dels ock, om så ej redan skett, att förenämnda ersättning skall till vederbörande tjänstemän
utbetalas av stadens medel i avvaktan på utgången av ovannämnda hos Kungl. Maj:t gjorda
framställning.
Föreningen hade vidare hemställt, att stadsfullmäktige ville uppdraga till Svenska
Stadsförbundet att bevaka städernas intresse i avseende på sådana författningar, som pålägga
städernas kronouppbördstjänstemän ökat arbete utan vederlag.
Sedan antecknats dels att magistraten med tillstyrkan översänt ovanstående skrivelse till
stadsfullmäktige för vidare åtgärd dels att Luleå stad alltsedan förenämnda lag om

pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 tillkom hållit kronouppbördstjänstemannen skadeslös
genom att av staden medel lämna henne samma ersättning som kronan tillerkänt
häradsskrivarne för samma sak, beslutade ekonominämnden att med återställande av
remisshandlingen tillstyrka Föreningens Sveriges städers kronouppbördstjänstemän hos
stadsfullmäktige gjorda hemställan dels om ingivande av underdånig skrivelse till Kungl. Maj:t
i saken dels om uppdrag till Svenska Stadsförbundet att bevaka städernas rätt i förutnämnda
hänseende.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat styrelsens för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt gjorda ansökan, att fullmäktige ville för år 1919 anslå ett belopp av
2200 kronor, att utgå som bidrag till fortsatt uppehållande av arbetsförmedlingsanstaltens
verksamhet samt att stadsfullmäktige för innevarande år ville bevilja extra anslag å 500 kronor
till täckande av under året uppkomna ökade utgifter.
Av skrivelsen antecknades, att styrelsen under året beviljat föreståndaren för anstalten
dyrtidstillägg enligt samma norm, som Luleå stad beviljat sina befattningshavare, eller 33 % å
lånen jämte familjetillägg, utgörande tillhopa 960 kronor. Vidare ha avdelningskontorens
föreståndare gjort framställning till styrelsen om löneförbättring, som föranlett styrelsen att i
till landstinget och stadsfullmäktige ingivna stat medtaga den begärda, skäligen ansedda
ökningen i lönen för avdelningskontorens föreståndare. Slutligen har på grund av
prisstegringarne beloppen på förnödenheter och annat, som anstalten behöver för sin
verksamhet, medverkat till höjning av nu ingivna statsförslag.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att återställa framställningen till
stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville till Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt anslå dels 2200 kronor för nästa års verksamhet dels 500 kronor som
extra anslag för innevarande år.
§5.
Till stadsfogden remitterades för yttrande och förslag
1/ Sven Gustaf Sundvalls anhållan om befrielse från erläggande av honom påförda
kommunalutskylder för år 1917;
2/ P.L.Stenmans anhållan om att bliva befriad från erläggande av 1909 och 1910 års utskylder;
3/ Arbetaren Erik Olofssons anhållan om avkortning av resterande kommunalutskylder för år
1917.
§6.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av styrelsen för folkbiblioteket hos
fullmäktige gjorda anhållan om ett anslag av 450 kronor till läsrumsverksamhetens bedrivande
under 1919.
Sedan antecknats, att anslaget till biblioteket under en följd av år intill 1918 utgjorde 350
kronor, då detsamma ökades till 400 kronor, beslutade nämnden att med återställande av den
remitterade handlingen hos stadsfullmäktige tillstyrka, att ett ökat anslag av 450 kronor måtte
beviljas för bibliotekets verksamhet under år 1919, mot föreskrift att redovisning lämnas till
drätselkammaren över användningen att medlen.
§7.
Revisorerna för granskning av Luleå stads kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittés
räkenskaper hade till drätselkammaren inkommit med berättelse för tiden f.o.m. augusti 1916
t.o.m. november 1917; och tillstyrkte revisorerna, då anslagen och utbetalningarne syntes hava

skett i författningsenlig ordning och utgifterna voro vederbörligen verifierade, full ansvarsfrihet
åt kommittén och dess kassaförvaltare för den tid, revisionen avser.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna revisionsberättelsen till
stadsfullmäktige.
§8.
Till handlingarne lades
1/ Av kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittén avlämnad redogörelse över dess
verksamhet för tiden 1 december 1917 – 30 oktober 1918;
2/ Från fattigvårdsstyrelsen inkommet protokollsutdrag ang. avslag å drätselkammarens
begäran om att erhålla visst hyresbidrag för stenarbetarne G.F.Alm och K.J.Johansson;
3/ Från fattigvårdsstyrelsen inkommet protokollsutdrag ang. Jukkasjärvi kommuns övertagande
av understödsverksamheten för Ida M. Nilsson.
§9.
Godkändes av drätselkontoret upprättat kontrakt med hamndirektionen rörande förhyrning av
en potatiskällare i saluhallen mot en hyra av 60 kronor pr år.
§10.
Hyresförmedlingsnämnden hade med åberopande av stadsfullmäktiges protokoll för den 28
mars 1918, att nämnden skulle äga att till fullmäktige anmäla de med verksamheten förenade
kostnader, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att arvodet till nämndens ledamöter för
bevistat sammanträde måtte sättas till 4 kronor ävensom att städning för sammanträdeslokal,
annonsering m.m. måtte betalas av staden.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna framställningen till
stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma; och skulle protokollet i denna del
genast justeras.
§11.
Godkändes av stadskamreraren uppsatt ansökan till Kungl. Maj:t om tillstånd för staden att
upptaga ett lån av 235 800 kronor för bestridande av kostnaden för uppförande av 13 st.
bostadshus med smålägenheter.
§12.
Godkändes av stadskamreraren uppsatt skrivelse till Kungl. Pensionsstyrelsen om erhållande
av lån av 203 000 kronor ur pensionsförsäkringsfonden för täckande av kostnaden för
uppförande av 13 st. bostadshus med smålägenheter.
§13.
En av drätselkontoret upprättad förteckning över äldre osäkra fordringar överlämnades till
ledamoten herr Axel Nilsson för granskning.
§14.
Sedan brandkårens tvätterska, Lydia Sundström, i skrivelse till drätselkammaren anhållit om
högre betalning för klädtvätten från 75 öre till 1 krona pr kilo, hade brandchefen, då en
utredning i frågan visat att enskilda familjer betala 1:25 á 1:50 kronor pr kilo för tvättning och
mangling, i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till tvätterskans framställning.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att öka accordet rörande brandkårens
tvätt till 1 krona pr kg. f.o.m. innevarande november månad.

§15.
Magistraten hade med anledning av från drätselkammaren inkomna utdrag av kammarens
protokoll för den 19 augusti 1918, § 31, och för den 13 september s.å., §§ 4 och 5, angående
upphandling av förnödenheter för poliskåren och stadsfiskalens förhållande i saken, infordrat
skyndsamt yttrande av denne, vilket yttrande nu överlämnades till drätselkammaren; och
anförde magistraten för egen del följande:
Magistraten, som före drätselkammarens anmälan i saken till magistraten, saknat all kännedom
om, att stadsfiskalen betr. upphandling av beklädnadseffekter och övriga förnödenheter för
poliskåren under innevarande år uraktlåtit att verkställa beklädnadsmönstring ävensom att till
drätselkammaren göra anmälan, att anbud för upphandling av erforderliga förnödenheter för
poliskårens behov ej kunnat erhållas, hade nu beslutat att för framtiden övertaga bestyret med
upphandling av förnödenheter för poliskåren samt upprättande av inkomst- och utgiftsstat för
densamma.
Efter anteckning härav beslutade nämnden vidare att på magistratens hemställan utanordna dels
till likviderande av en av skräddaren Johan Olsson utställd räkning å av stadsfiskalen
rekvirerade beklädnadseffekter för poliskåren, Kr. 1540:50, dels till betalning av en av Svenska
Ekiperingsaktiebolaget i Stockholm utställd räkning å leverans av sablar och porteepéer,
upphandlade av stadsfiskalen som reservpersedlar, Kr. 1014:50.
§16.
Till handlingarne lades från magistraten inkomna bestyrkta avskrifter av stadsfullmäktiges
protokoll för den 29 augusti 1918 och 26 september s.å.
§17.
Sedan detektivöverkonstaplen Aug. Nordenstam i skrivelse till drätselkammaren på anförda
skäl hemställt, att ett nödigt antal ficklampor och en större handlykta måtte av kammaren
anskaffas för den vid detektivavdelningen tjänstgörande polispersonalens behov, beslutade
nämnden att, sedan magistraten övertagit bestyret med upphandling av effekter för poliskårens
behov, överlämna skrivelsen till magistraten till den åtgärd den kunde föranleda.
§18.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Emelie Johanna Maria Hollstrand,
änka efter avlidne f.d. stadsfogden G.G.Hollstrand, hos fullmäktige gjord hemställan, att hon
med hänsyn till hennes mans långa anställning hos staden och till nu rådande dyrtid måtte av
staden tillerkännas ett understöd av 600 kronor pr år.
Efter anteckning att nu inkommen avskrift av bouppteckningsinstrument utvisande en brist i
boet av kr. 186:50, beslutade ekonominämnden att med återsändande av remisshandlingarne
hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till änkefru Hollstrands gjorda anhållan om erhållande av
ett årligt understöd av 600 kronor f.o.m. mannens död den 13 september 1917.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeradt
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den den 8
november 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Thurfjell och Brännström.
Byggnadschefen.
§1.
Beslutade nämnden, som icke var fulltalig, att för besluts fattande skulle erfordras, att de
närvarande tre ledamöterna voro av samma mening.
§2.
Föredrogs en skrivelse från borgmästaren D.Markström i Piteå, i vilken denne, bifogande en
skrivelse från v. häradshövding E.Nathorst-Böös i Stockholm, utvisande att Betongaktiebolaget
Effektiv till skiljoman utsett honom och att denne föreslagit, att skiljedomssammanträdena
skulle hållas i Stockholm, uttalar, att sammanträdena borde hållas i Luleå; och förklarade sig
Markström att, därest staden önskade att dessa hållas i Stockholm, vara förhindrad att fullfölja
uppdraget, varför han i så fall avstode från detsamma.
Med anledning härav beslutade drätselkammaren, som ansåge det vara av stor vikt för staden
att möjligen erhålla distriktschefen C.A.Schultz som sakkunnigt ombud och denne numera vore
bosatt i Stockholm, att avlåta skrivelse med förfrågan, om han vore villig åtaga sig detta
uppdrag; och skulle i så fall till ny skiljoman utses borgmästaren A.E.Fagerlijn, för närvarande
i Stockholm, därest han ville åtaga sig uppdraget.
§3.
Som stadens vattenledning vore i behov av mätare hade byggnadskontoret infordrat anbud å
sådana från en del firmor och hade anbud nu inkommit från följande:
Zander & Ingeström, Stockholm.
3 kbm.
5 kbm.
7 kbm.
10 kbm.
20 kbm.
30 kbm.
81:50
89:101:112:50
144:250:Wilh. Sonesson & C:o, Malmö.
91:99:115:-

125:-

160:-

278:-

Axel Rydén, Stockholm.
104:65
113:85
132:25

143:75

184:-

319:70

Calvert & C:o, Göteborg.
91:99:115:-

125:-

160:-

278:-.

Anbuden voro infordrade för 67 st. mätare av dessa dimensioner, vilket antal ock var
erforderligt, men som priserna äro så höga, räcker anslaget, kronor 3400:-, ej till för så många,
varför byggnadskontoret föreslog inköp från firman Zander & Ingeström av följande 32 st.
mätare:
5 st. 3 kbm:s á 81:50
407:50
5 st. 5 kbm:s á 89:445:10 st 7 kbm:s á 101:1010:5 st 10 kbm:s á 112:50
562:50
5 st 20 kbm:s á 144:720:2 st 30 kbm:s á 250:500:Kronor
3645:-

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla byggnadskontorets förslag.
§4.
I skrivelse till byggnadschefen hade arbetschefen för Arméförvaltningens arbeten i Morjärv
anhållit, att, då staten i nära 1 och ½ år för ett pris av 200:- kronor pr månad hyrt stadens
stenkross och lokomobil, staden måtte avstå från ersättningsanspråk för de vid återlämnandet
enligt protokollen felande eller trasiga delarne: 3 st. smörjkoppslock, 2 st. luckor till
gnistersläckaren och ett trasigt svänghjul, tillsammans av byggnadskontoret värderade till
kronor 225:-; och beslöt nämnden i anseende till detta stora hyresbelopp, som influtit, att bifalla
denna ansökan.
§5.
Föredrogs och godkändes ett av stadskamreraren uppsatt förslag till skrivelse till statens
byggnadsbyrå angående statsanslag till stadens byggnader i kvarteren Tigern och Renen.
§6.
Anmälde byggnadschefen att målarne Hemansson & Öhman, entreprenörer för
målningsarbetena i stadens under byggnad varande fastigheter i Tigern, anhållit om en
avbetalning á 800:- kronor och att arbete för mer än detta belopp vore utfört i fastigheterna
utöver de arbeten, som enligt kontraktet ålåge dessa att hava utförda för utfåendet av föregående
avbetalning; och beslöt nämnden att bifalla denna entreprenörernas anhållan.
§7.
Anmälde byggnadschefen att entreprenören J.Johansson anhöll om en avbetalning av kronor
8000:- på arbetena å fastigheterna i Tigern och Renen, oaktat han enligt kontraktet icke vore
berättigad härtill, förr än byggnaderna vore färdiga till avsyning. Byggnadskontoret hade
emellertid värderat de återstående arbetena och kommit till det resultat, att det belopp, som
motsvarade de efter senaste avbetalningarne gjorda arbetena, endast vore värda c:a 4400:kronor, varföre nämnden beslutade att endast bevilja kronor 3500:-, med villkor att Johansson
anskaffar borgensmännens skriftliga medgivande härtill.
Som ovan
Enligt uppdrag:
Erik Kinnman
Justerat:
Herm.Fernlund”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 november 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Olsson och Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 14 oktober 1918 upplästes och justerades.
§2.

Stadsfullmäktige hade för Hamndirektionens yttrande remitterat en framställning från
J.O.Sandström med begäran att han, som enligt uppgift under arbete i hamnens tjänst ådragit
sig sjukdom, som under viss tid gjort honom oförmögen till arbete, måtte under denna tid få
åtnjuta dels sjukersättning dels ock det dyrtidstillägg som skulle hafva tillfallit honom därest
han varit till arbete förmögen.
Hamnmästaren, hvilken tidigare yttrat sig öfver en af Sandström då till Hamndirektionen gjord
framställning i samma sak, hade då anfört att Sandström under de senaste 7 eller 8 åren haft
tillfälligt arbete i hamnen, att han icke hade minderåriga barn att försörja men att två vuxna
söner funnos, vilka torde bidraga till familjens underhåll. Då inga skäl förefunnes, som talade
för hamnens utbetalande af sjukhjälp hade Hamndirektionen i enlighet med Hamnmästarens
förslag då afslagit framställningen.
Utöfver hvad som ovan nämnts hade Hamnmästaren nu anfört att Sandström numera vore
återställd och beretts arbete vid hamnen där äfvenledes en af sönerna under faderns sjukdomstid
haft tillfälligt arbete, och beslöt Hamndirektionen efter föredragning häraf att i enlighet med
Hamnmästarens förslag afstyrka bifall till framställningen.
§3.
Förvaltningen vid Statens Järnvägars V:te distrikt hade i enlighet med af Kungl.
Järnvägsstyrelsen gifvet förständigande uppsagt kontrakt af den 26 mars 1901 angående
trafikering af stadens hamnspår äfvensom anhållit om meddelande, huruvida Hamndirektionen
hade något att erinra mot af Järnvägsstyrelsen föreslagna nya afgifter för transporter å
hamnspåret och mot inryckande i kontraktet af sådana bestämmelser att nämnda afgifter kunna
ändras efter en uppsägningstid af högst tre månader.
Hamnmästaren, som i anledning häraf hörts, hade anfört att enligt tillägg af den 7 juni 1916 till
ofvannämnda kontrakt afgiften för transport af vagnar på hamnspåret utgjorde 2 kronor för tvåoch 3 kronor för tre- eller fyraxliga vagnar, äfvensom att öfvervägande antalet vagnr, som
utfördes å hamnspåret utgjordes af tvåaxliga vagnar för hvilka Järnvägsstyrelsens förslag
innebure en afgiftsförhöjning af 50 % hvilket Hamnmästaren f.n. funne befogad. Ej heller hade
Hamnmästaren något att erinra mot inryckande i kontraktet af sådana bestämmelser att
afgifterna kunde ändras efter en uppsägningstid af högst tre månader.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen förklara sig icke hafva något att erinra mot de af
Järnvägsstyrelsen bestämda afgifterna för trafikerande af hamnspåret eller den föreslagna
uppsägningstiden af kontrktet i fråga om dessa afgifters ändring.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§4.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från
Grosshandlaren Atle Burman om ändrad tomtindelning i kvarteret Pelikanen och försäljning till
honom af viss del af nuvarande tomten N:o 7 att sammanläggas med den af honom nu ägda
tomten N:o 7 för att bilda ny tomt N:o 8, hade Kammaren, då kvarteret Pelikanen låge inom det
område som enligt Stadsfullmäktiges beslut reserverats för hamnens behof eller endast efter
Hamndirektionens tillstyrkan finge upplåtas, anhållit om Hamndirektionens yttrande i
anledning av framställningen.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen förklara sig icke hafva något att erinra mot
förändringen i tomtindelningen i ofvannämnda kvarter på sätt Byggnadskontoret föreslagit,
men ansåg sig böra påpeka, att då byggnaden a nuvarande tomten N:o 7 icke nådde fram till
den föreslagna nya tomtgränsen, brandgafveln till den byggnad, som eventuellt komme att
uppföras å tomten N:o 10 blefve fristående hvilket vore mindre tilltalande ur estetiskt
hänseende.

§5.
Anmälningar från Ph.W. von Schwerin om tyska ångaren Lübecks besök i hamnen den 14
oktober och den 8 november föredrogos och lades till handlingarna.
§6.
Stadsfullmäktiges protokoll
angående anslag till reparation af glacismurar i Tjufholmssundet;
angående anslag till inköp af s.k. Sellinska slipen, samt
angående afslag å hamnspårstillsyningsmannan Axel Björks framställning om löneförhöjning
föredrogos och lades till handlingarna.
§7.
I anledning af väckt förslag om inrättande af en stadens ombudsmannabefattning, med vilken
borde förenas uppdraget att vara sekreterare hos Stadsfullmäktige och beredningsnämnden hade
Stadsfullmäktige på sin tid uppdragit åt särskilda kommitterade att utarbeta och till
Stadsfullmäktige inkomma med förslag till instruktion och aflöning för den nya
befattningshafvaren, hvarvid kommitterade jämväl borde verkställa granskning huruvida icke
något ytterligare uppdrag borde tillföras ombudsmannen.
Kommitterade hade därefter inkommit med utredning i ärendet och därvid bland annat
föreslagit att åt ombudsmannen borde anförtros att vara sekreterare ej blott hos Stadsfullmäktige
och beredningsnämnden utan äfven hos Drätselkammaren och dess båda nämnden,
fattigvårdsstyrelsen, hälsovårdsnämnden, byggnadsnämnden och hamndirektionen hvarjämte
ombudsmannen borde vara biträde och sekreterare hos de af stadsfullmäktige tillsatta mera
tillfälliga eller permanenta nämnder och kommittéer.
I fråga om aflöningen hade kommitterade föreslagit att denna borde sättas till 6000 kronor för
år jämte dyrtidstillägg i likhet med stadens öfvriga befattningshafvare och borde af lönen 2500
kronor utgå af hamnens kassa.
Beredningsnämnden hade hemställt att Stadsfullmäktige måtte bland annat i de delar, som här
nämnts, besluta i enlighet med kommitterades förslag.
Ärendet hade vid föredragning i Stadsfullmäktige remitterats till, förutom andra,
Hamndirektionen för yttrande.
Efter föredragning af hvad som sålunda och i öfvrigt förekommit beslöt Hamndirektionen att
göra följande uttalande.
Med den stora arbetsbörda, som enligt kommitterade af beredningsnämnden biträffa förslag
ålagts den tilltänkta ombudsmannen vore Hamndirektionen af den ofrånkomliga övertygelsen,
att ombudsmannen omöjligen skulle kunna tillfredsställande fullgöra sina många olika uppdrag.
För sin del vore Hamndirektionen sålunda af den uppfattningen, att det för Hamndirektionen
och de intressen Direktionen hade att företräda vore lämpligare med den sakernas ordning, som
f.n. vore fastslagen nämligen att Hamndirektionen hade sin särskilda sekretarare.
Skulle så vara att Stadsfullmäktige det oaktadt, beslöte, att den tilltänkta ombudsmannen
förutom i öfvrigt föreslagna åligganden jämväl skulle vara sekreterare hos hamndirektionen, så
ville dock direktionen påpeka, att den del af ombudsmannens aflöning, som föreslagits skola
utgå af hamnmedel, vore synnerligen illa afvägd i betraktande af proportionen mellan det arbete
som ombudsmannen enligt förslaget skulle utföra för hamnens räkning och för stadens i öfvrigt.
Då den ifrågasatta omläggningen enligt hvad som förut framhållits otvifvelaktigt icke komme
att medföra någon fördel för hamnen utan troligast motsatsen kunde Hamndirektionen icke för
sin del gå med på att större belopp än som f.n. utginge till hamndirektionens sekreterare eller
500 kronor för år, af hamnkassan utbetaltes som bidrag till ombudsmannens aflöning; dock att
hamndirektionen, därest arbetsbördan som direktionens sekreterare framdeles ökades icke ville
motsätta sig en häraf föranledd skälig ökning i det af hamnmedel utgående bidraget.

Protokollet förklarade i denna del genast justeradt.
§8.
Uppdrogs åt Herr ordföranden och Hamnmästaren att efter inhämtande af närmare upplysningar
anställa lämplig person i hamnens arbeten och skulle åt den sålunda anställda uppdragas att
tillika omhänderhafva eldningen i hamnförvaltningsbyggnaden.
§9.
Stadsfullmäktiges remiss å
A.Björkmans begäran om pension som arbetare i hamnens tjänst samt
Mjölkuddens innevånares framställning om anläggande af två tvättbryggor i Mjölkudden
remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§10.
Af Stadsfullmäktige öfverlämnat nådigt bref angående taxa för begagnande af färjinrättningen
mellan Luleå stad och Bergnäset föredrogs och lades till handlingarna.
§11.
Kungl. Kommerskollegii skrifvelse angående ny sjövärdighetsbesiktning för ångfärjan Trafik
överlämnades till hamnmästaren för de åtgärder som kunde ifrågakomma.
§12.
Hamnservisen Carl Friberg, som bebodde den östra trerumslägenheten i
hamnförvaltningsbyggnadens hufvudbyggnad, hade anhållit att då det visat sig att vid sydlig
storm det uppstode drag genom det nuvarande fönster- och dörrpartiet till lägenhetens balkong,
ett par ytterfönster måtte anbringas utanpå det nu befintliga glaspartiet.
Då byggnaden ännu icke befunne sig i det skick att de kunde bedömas huruvida den föreslagna
åtgärden vore behöflig beslöt Hamndirektionen att framställningen icke skulle till någon åtgärd
f.n. föranleda.
§13.
Delegerade för utarbetande af program m.m. till pristäflan om förslag till ordnandet af södra
hamnplanen och utvidgning af kajerna därstädes hade anhållit att Hamndirektionen måtte
anskaffa stadsplan- och pejlingskarta öfver de af täflingen berörda områdena, hvarvid
stadsplanen borde angifva gators och kvarters höjdlägen med hänsyn till fixpunkten vid
Tjufholmssundet till hvilket nollplan äfven pejlingskartan borde ansluta sig. Tillika hade
delegerade anhållit om konstruktionsritningar till utförda kajer och vågbrytare.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen att hos Drätselkammaren anhålla att berörda
ritningar och kartor måtte genom byggnadskontorets försorg utföras snarast och senast innan
den 15 nästkommande december och utbad sig Hamndirektionen att om hinder härför måtte
omedelbart härom erhålla besked.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§14.
Hamnmästarens kassarapport för oktober månad föredrogs och godkändes.
§15.
Utanordnades diverse räkningar.
§16.

Beslöts att för ett pris af 850 kronor från H.Hagelins kassaskåpsfabrik i Gefle inköpa dörrar till
hamnkontorets kassahvalf i hamnförvaltningsbyggnaden.
§17.
Sedan Stadsfullmäktige beviljat anslag under år 1917 för inköp af för kajbyggnader erforderligt
torrfurutimmer hade af det timmer, som inköpts 2000 stycken icke kunnat levereras under år
1917 utan först innevarande år och uppginge köpeskillingen härför till 16 720 kronor.
Då vidare visat sig att ytterligare torrfurutimmer erfordrades för kajbyggnader och sådant
erbjudits till mycket förmånligt pris i samband med fullgörande af ofvannämnda leverans till
ett antal af omkring 1800 stycken och till ett sammanlagt pris af 22 570 kronor motsvarande 60
öre per kubikfot fast mått fritt Luleå beslöt Hamndirektionen att inköpa detta sistnämnda parti
och skulle hos Stadsfullmäktige anhållas om anvisande af ett anslag af sammanlagt 39 290
kronor för likviderande af tidigare och nu inköpt torrfurutimmer.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§18.
Antecknades att herr Falk icke deltagit i behandlingen af de under §§ 7.17 antecknade ärenden.
Som ofvan
In fidem
H.Glimstedt
Justeradt 19 /12 18.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 13 november 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman och stadsingenjören.
§104.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 11 oktober 1918.
§105.
Hos byggnadsnämnden hade Luth & Roséns elektriska aktiebolag anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning tillbygga fastigheten n:r 222 i kvarteret Forellen.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§106.
Biföll nämnden en av byggmästaren C.A.Flemström gjord framställning att å tomterna n:ris 1,
7 och 8 inom kvarteret Enen få uppföra nödiga materialbodar och skjul i och för nya
seminariebyggnadens uppförande.
§107.
Hos byggnadsnämnden hade fröken Hilma Enström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning inreda ett järnspisrum i gårdsbyggnaden å tomt n:r 2 i kvarteret Sparven.

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§108.
Hos byggnadsnämnden hade sågverksägaren Ernst Nilsson med bifogande av ritning anhållit
om tillstånd att få som boningsrum använda ett av föregående ägare inrett kök å östra ändan av
vinden i fastigheten n:r 6 i kvarteret Flundran.
Sedan antecknats, att ifrågavarande kök utan byggnadslov inretts av fastighetens förre ägare,
dåvarande stadsbyggmästaren John Wikberg, beslutade nämnden
att bifalla sökandens framställning; samt
att hos allmänna åklagaren anhålla om åtals anställande mot Wikberg för ovannämnda förseelse
mot den för staden gällande byggnadsordning.
§109.
Sedan byggnadschefen och brandchefen inkommit med förslag till yttrande över H.Sellins
påminnelser med anledning av nämndens förklaring över de besvär Sellin anfört över nämndens
den 21 mars 1918 fattade beslut att lämna ägaren av fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen
tillstånd bl. annat att i brandmuren mot klagandens fastighet n:r 222 inom samma kvarter insätta
trådglasfönster, beslutade nämnden i ärendet avgiva följande yttrande:
I byggnadsnämndens beslut av den 23 juli detta år har nämnden under åberopande av vad
byggnadschefen och brandchefen anfört hemställt om besvärens ogillande. Åberopade yttrande
angiver ’författningsenliga trådglasfönster’ därvid avsågs sådana enligt vedertaget bruk (se
O.A.Bucht, ’Entreprenadboken’ sid 107), vilka trådglasfönster icke äro att hänföra till ’öppning
i brandmuren’, varföre nämnden vördsamt yrkar det Konungens Befallningshavande ville
lämna klagandens besvär utan avseende.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 13 november 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Åhrström och t.f. stadsläkaren.
§1.
Sedan t.f. stadsläkaren anmält, att bättre ventilation vore erforderlig å stadens biografer till
förekommande av influensaepidemiens spridning, beslutade nämnden ålägga samtliga
biografägare i staden att ventilera lokalerna under 10 minuters tid mellan varje föreställning
och att under denna tid icke insläppa nya besökare i desamma.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras

J.O.Dahl”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14 nov. 1918.
Närvarande: Ordf. hr. A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, fröken Märta
Bucht, hrr O.E.Wester, M.Thingvall, Alb.Falk och G.Landström samt undertecknad
sekreterare.
§1.
Fröken Märta Bucht och hr K.H.Hultström erhöllo i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
Folkskolläraren O.Bohlin hade till folkskolestyrelsen inlämnat underdånig ansökan om rätt för
honom att söka och innehava ord. lärarebefattning vid högre folkskola.
På förslag av läroverksadjunkt K.H.Hultström beslöt folkskolestyrelsen efter omröstning med
sex röster mot två att för sin del med hänsyn till hr Bohlins långa och förtjänstfulla verksamhet
som lärare vid folkskolans högre avdelning i underdånighet tillstyrka nådigt bifall till den
sålunda gjorda anhållan.
Minoriteten röstade för ett av rektor Alb.Falk framställt förslag att folkskolestyrelsen med
hänsyn till att hr Bohlin ej tillräckligt styrkt sin kompetens skulle förklara sig ej kunna tillstyrka
bifall till hans anhållan.
§3.
Med anledning av i skrivelse från J.D.Eriksson i Norrviken gjord framställning beslöt
barnavårdsnämnden att till barnavårdsman för gossen Ulf Sten Allan, född den 21 juni 1912,
förordna pastor Gunnar Petersén.
§4.
Till barnavårdsman för gossen Erik Gustav Bäck förordnades hr. A.Gullberg.
§5.
Sedan Luleå stads fattigvårdsstyrelse anmält, att vagnkarlen Frans Oskar Engfors sedan en
längre tid uraktlåtit att erlägga underhållsbidrag för sitt minderåriga barn Brita Amynta, beslöt
barnavårdsnämnden att hos Engfors arbetsgivare göra ansökan om innehållande av 50 kr. den
1 nästkommande dec. samt sedermera 20 kr. i månaden för underhålla av nämnda barn.
§6.
Sedan fröken Märta Bucht anmält, att Syster Helga Johansson numera vore gift, samt att Astrid
Holmkvists barn Johan Åke upptagits som adoptivbarn av sina morföräldrar, beslöt
barnavårdsnämnden att barnavårdsnämnden för Syster Helga Johanssons barn Per Harald Jakob
och Astrid Holmkvists nämnda barn skall upphöra.
§7.
Överläraren lämnade en redogörelse för de ändringar i folkskolestadgan, som genom Kungl.
Maj:ts kungörelse den 16 sept. 1918 blivit fastställda.

§7. [felnumrerat]
Med anledning av bestämmelserna i folkskolestadgans § 21 i den lydelse, den erhållit genom
Kungl. Maj:ts kungörelse den 16 sept. 1918, samt till samma § fogat övergångsstadgande beslöt
folkskolestyrelsen att till ordinarie lärare vid småskolan inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m.
den 1 januari 1919 förordna småskollärarinnorna Amanda Forsén, Nanna Höglander, Maria
Högström, Hilma Nyman, Lydia Sundström, Selma Berglund, Hanna Sahlström, Antonia
Eriksson, Amanda Hollström, Alma Degermark, Henny Söderström, Eleonora Magnusson,
Hildegard Gunnarsson, Hulda Lindgren, Ellen Lindberg, Elin Sjölander, Gertrud Ridderstråle
och Fanny Eklund samt småskolläraren N.V.Nilsson, vilka samtliga under mera än två år varit
anställda tills vidare å sina nu innehavda befattningar och under denna tid tjänstgjort med nit
och skicklighet samt fört en hedrande vandel.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edw.Lindmark
Justerat:
Herm.Hultström
Märta Bucht”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 15 november 1918.
Närvarande: herrar Falk, Ullman, Falkland, Askeroth och Wetter.
§1.
Behandlades frågan om nästkommande års dyrtids- och familjetillägg och beslöts därvid att
dyrtidstilläggets maximum och minimum skulle föreslås till resp. 3000 kr och 1600 kr samt att
jämväl stadens pensionärer skulle föreslås till erhållande av dyrtidstillägg utan rätt till minimum
varjämte uttalades att dyrtidstillägget lämpligen borde utbetalas månadsvis i förskott.
§2.
Bordlades från folkskolesstyrelsen inkomna framställningar
folkskollärarkåren och ang. lönereglering till nästa sammanträde.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras:
På lönenämndens vägnar
Nils Falk”

om

dyrtidstillägg för

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 19
november 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Sundberg, Nilsson och Nordin.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 8 november 1918.
§2.
Godkände nämnden ett av stadskamreraren upprättat förslag till underdånig ansökan om
tillstånd att för uppförande av 13 st. bostadshus med smålägenheter upptaga ett 40-årigt
amorteringslån å 203 000 kronor.
§3.
Av magistraten ingivet förslag till utgifts- och inkomststat för poliskåren för år 1919 jämte
tillhörande handlingar överlämnades till stadskamreraren.
§4.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från
kronokassören om ett anslag för år 1919 av 1000 kronor till avlönande av ett fast anställt biträde.
Efter föredragning härav beslutade nämnden tillstyrka bifall till framställningen.
§5.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från
slumsystrarna i Luleå om ett anslag för år 1919 av 700 kronor till slumverksamheten.
Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville för sagda
ändamål anslå 500 kronor att upptagas i fattigvårdsstyrelsens stat för nästkommande år.
§6.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat ett av Svenska
Stadsförbundet gjort erbjudande om prenumeration å dess tidskrift till nedsatt pris.
Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville prenumerera
å nämnda tidskrift för stadsfullmäktiges ledamöter ävensom de ledamöter och suppleanter i
drätselkammaren, vilka icke tillhöra stadsfullmäktige.
§7.
På förslag av stadskamreraren beslutade nämnden hos Kungl. Kammarrätten anföra besvär över
Norrbottens läns prövningsnämnds beslut i fråga om handlandena I.V. och C.L.Thurfjells,
Bergverksaktiebolaget Frejas samt Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags bevillningstaxering
år 1918 ävensom uppdraga åt stadsfogden Albert Bexell att uppsätta och underskriva nämnda
besvär, i vilket avseende utdrag av detta protokoll skulle lända honom till fullmakt.
§8.
En av revisorerna för granskning av Luleå stads kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittés
räkenskaper avgiven berättelse beträffande åren 1914, 1915 samt de sju första månaderna av
1916, vilken av herr Alfr. Gullberg avlämnats till kammaren först den 12 november 1918,
beslutade nämnden överlämna till stadsfullmäktige.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:

J.O.Dahl
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 21
november 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Thurfjell, Groth och J.A.Nilsson.
§1.
Sedan tvist rörande tolkningen av det mellan Luleå stad och byggmästaren C.A.Flemström
upprättade kontrakt ang. uppförande av bostadshus å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet hänskjutits
till skiljedom enligt lagen om skiljomän, beslutade nämnden utse handlanden Vilhelm Thurfjell
att vid skiljenämndens sammanträde föra stadens talan och bevaka dess rätt.
§2.
Sedan vederbörande borgensmän därtill givit sitt bifall, beslutade nämnden till byggmästaren
J.Johansson utanordna å entreprenadkontraktet rörande bostadshusen
i kvarteret Renen
Kr. 3500:å entreprenadkontraktet rörande bostadshusen i kvarteret Tigern
Kr. 4500:Tillhopa
Kr. 8000:Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 21 nov. 1918.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, fröken
Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, fru Bohlin, herrar Lindquist,
Hedman, J.A.Nilsson, A.V.Falk, Andersson, Groth, Hultström och Nordlander samt
stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades herrar Hage, Svensén och Berlin. Av
dessa hade herr Hage ej kunnat med kallelse anträffas och de andra hade anmält sig förhindrade
att bevista sammanträdet.
Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P.Sandström sammanträdet.
§ l.
Utsagos herrar Groth och Hultström att jämte herr ordföranden tisdagen den 26 dennes klockan
5 e. m. justera dagens protokoll.

§ 2.
Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot
protokollet från stadsfullmäktiges senaste sammanträde den 24 nästlidne oktober.
§ 3.
Föredrogs en från magistraten inkommen skrivelse med underrättelse, att vid verkställd
sammanräkning för utseende av distriktschefen C.A.Schultz' efterträdare i stadsfullmäktige för
återstående delen av valperioden 1916-1919 bankdirektören Leo Nordlander befunnits vald,
och hälsades den nyvalde ledamoten av herr ordföranden välkommen i stadsfullmäktiges krets.
§ 4.
Sedan länsstyrelsen infordrat stadsfullmäktiges yttrande över en av källarmästaren G. Edberg
gjord ansökan om tillstånd att i stadshuset i Luleå få under åren 1919-1921 utskänka
pilsnerdricka, hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige ville för sin del tillstyrka
bifall till ansökningen.
Stadsfullmäktige hade vid sitt sammanträde den 24 nästlidne oktober beslutit att bordlägga
ärendet.
Då ärendet nu ånyo företogs till handläggning, beslöto stadsfullmäktige, att då det numera med
säkerhet kunde antagas, att Edberg icke komme att fortsätta med restaurationsrörelsen å
stadshotellet under nästkommande år, hemställa om avslag å ansökningen.
§ 5.
Sedan grosshandlaren A.J.Boholm uti till stadsfullmäktige ingiven skrivelse avsagt sig
uppdraget att vara ledamot av stadens livsmedelsnämnd, hade beredningsnämnden föreslagit,
att stadsfullmäktige med bifall till hans avsägelse ville utse handlanden Sven Johansson till
ledamot av livsmedelsnämnden i hans ställe för tiden intill innevarande ransoneringsårs utgång.
Vid behandling av ärendet och efter föredragning av en från handlanden Sven Johansson
inkommen skrivelse, vari han meddelat, alt han vore förhindrad att emottaga uppdraget, beslöto
stadsfullmäklige att med bifall till Boholms avsägelse utse kommissionären Algot Lind till
ledamot av livsmedelsnämnden för tiden intill innevarande ransoneringsårs utgång.
§ 6.
Magistraten hade infordrat stadsfullmäktiges yttrande över en av stadskassören J.O.Dahl hos
magistraten gjord begäran om åläggande för folkskolestyrelsen att till hans hustru
folkskolelärarinnan Sigrid Dahl utbetala dyrtidstillägg för innevarande år å den av staten
beviljade provisoriska löneregleringen med Kr. 178: 67.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att förklara sig instämma uti den av folkskolestyrelsen med anledning av framställningen
avgivna förklaring.
§ 7.
Sedan stadsfullmäktige i samband med beviljande av ett anslag till barnavårdsnämnden å 2,500
kronor till bestridande av de kostnader, som bleve en följd av genomförandet av lagen om barn
utom äktenskap, anmodat nämnden att inkomma med detaljerat förslag rörande principerna för
ersättning åt barnavårdsmännen, hade från av nämnden för ändamålet särskilt utsedda
kommitterade nu inkommit dylikt förslag, enligt vilket ersättningen åt barnavårdsmännen skulle
utgå med 40 kronor i de fall, som kunna betecknas som svårare, och med 20 kronor i de fall,
som bereda mindre arbete, varjämte föreslagits en särskild ersättning av 20 kronor i de fall, där
rättegång blir erforderlig, försåvitt icke genom stadsfullmäktiges beslut stadens ombudsman får

i uppdrag att lämna biträde i sådana fall, om barnavårdsmannen det önskar. Beredningsnämnden
hade hemställt, att stadsfullmäktige ville godkänna ifrågavarande förslag till ersättning åt
barnavårdsmännen.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att bifalla beredningsnämndens
förslag, i vad det avser ersättning åt barnavårdsmännen för år 1918, samt att uppdraga åt
barnavårdsnämnden dels att inkomma med redovisning över de för år 1918 utbetalade
ersättningar, dels att inkomma med närmare utredning om de ersättningar, som böra utgå för
kommande år, varvid särskilt bör undersökas möjligheten av att på frivillighetens väg helt eller
delvis ordna frågan.
§ 8.
Då till hamndirektionens kännedom kommit, att hamnmästaren Karl Hj. Falkland ansökte
hamnkaptensbefattningen i Helsingborg och att alla sannolikheter talade för, att han skulle
erhålla denna tjänst, hade hamndirektionen, som på grund av den framstående skicklighet
Falkland ådagalagt i tjänsten och det synnerligen förtjänstfulla arbete han nedlagt på ordnandet
av hamnens angelägenheter, ansett det vara till stort gagn för hamnen, om han skulle kunna
förmås att kvarstanna i hamnens tjänst, anhållit om upplysning från honom, på vilka villkor
detta skulle kunna ske, och hade Falkland därvid förklarat sig villig att återtaga sin ansökan till
Helsingborg och kvarstanna i Luleå hamns tjänst, därest den av honom nu innehavda befattningen komme att benämnas hamnkaptenstjänst samt att honom tillerkändes ett lönetillägg
av 1,000 kronor pr år.
På grund härav hade hamndirektionen beslutit att hos stadsfullmäktige hemställa
dels att den tjänsteman, som under hamndirektionen hade högsta ledningen över hamnens
angelägenheter, med slopande av benämningen hamnmästare, måtte benämnas hamnkapten;
dels ock att Falkland måtte tillkännas ett personligt lönetillägg av 1,000 kronor för år att utgå
från den l oktober 1918.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla hamndirektionens förslag med det tilllägg, att det personliga lönetillägget till Falkland
utgår allenast intill dess ny lönereglering sker.
Herr Hanson anhöll att få till protokollet antecknat, att han av principiella skäl ej röstat för bifall
till den beslutade löneförhöjningen.
§ 9.
Magistraten hade till stadsfullmäktige överlämnat tvänne inkomna ansökningar till lediga
stadsläkarebefattningarne i staden, nämligen från legitimerade läkarne Elof Edlund och J.
Bergqvist, jämte kungl. medicinalstyrelsens utlåtande och hälsovårdsnämndens yttrande i
ärendet.
För egen del hade magistraten, under erinran att sökanden Bergqvist anmält sig till endera av
de bägge befattningarne, men Edlund allenast till l:ste stadsläkaretjänsten samt att Bergqvist,
ehuru förklarad kompetent, likväl på grund av kungl. medicinalstyrelsens om honom givna
utlåtande ej torde kunna ifrågakomma till erhållande av någon av tjänsterna, i likhet med
hälsovårdsnämnden hemställt, att val av 1:ste stadsläkare förrättas samt att 2:dre
stadsläkaretjänsten ånyo anslås ledig.
Vid behandling av detta ärende och sedan doktor Edlund dåmera hos magistraten återkallat sin
ansökan, hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville hos magistraten anhålla,
att bägge stadsläkare tjänsterna måtte ånyo anslås till ansökan lediga.
Då detta ärende nu företogs till handläggning, föredrogs först ett från doktor Edlund inkommet
telegram, vari han förklarat sig villig att mottaga l:ste stadsläkaretjänsten, därest den fortfarande
stode öppen för honom.

Stadsfullmäktige beslöto därefter på förslag av beredningsnämnden att företaga val av l:ste
stadsläkare samt att hos magistraten anhålla, att 2:dre stadsläkaretjänsten måtte ånyo anslås
ledig.
Vid förrättat val utsågs medicine licentiaten Elof Edlund enhälligt till l:ste stadsläkare.
§ 10.
Efter föredragning av revisorernas av stadens räkenskaper för år 1917 över den verkställda
granskningen avgivna berättelse även som från drätselkammaren och livsmedelsnämnden samt
utredningsmannen i avlidne rådmannen B. Sundströms sterbhus länsassessorn A.Holm
inkomna förklaringar med anledning av i revisionsberättelsen framställda anmärkningar,
beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas
hemställan bevilja full och tacksam ansvarsfrihet åt drätselkammaren, hamndirektionen,
fattigvårdstyrelsen, folkskolestyrelsen, hälsovårdsnämnden, livsmedelsnämnden samt
styrelserna för pantlånekontoret och tekniska skolan för 1917 års räkenskaper och förvaltning.
§ 11.
Sedan från l:ste provinsialläkaren i länet till hälsovårdsnämnden ingått meddelande, att röda
korset vore villigt ställa materiel till förfogande för inrättande av ett provisoriskt sjukhus med
anledning av den rådande influensaepidemien, hade den uti N.G.T.O:s byggnadsförenings
fastighet med anledning av paratyfusepidemien till provisoriskt sjukhus inrättade lokalen även
tagits i anspråk för vårdande av patienter, vilka varit angripna av influensa i svårare form, och
hade därvid röda korsets till förfogande ställda materiel tagits i anspråk.
Hälsovårdsnämnden, som i likhet med t. f. stadsläkaren ansett lämpligt att även framdeles, så
länge influensaepidemien påginge med så många allvarliga fall som nu den sista tiden, använda
nämnda lokal för vård av influensapatienter, hade därefter beslutit att, med tacksamt antagande
av röda korsets här ovan omförmälda erbjudande, tills vidare använda N.G.T.O:s
byggnadsförenings lokal till provisoriskt sjukhus för vård av influensapatienter samt att härom
underrätta stadsfullmäktige. På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att
lägga denna hälsovårdsnämndens anmälan till handlingarne.
§ 12.
Hyresförmedlingsnämnden hade med åberopande av stadsfullmäktiges beslut för den 28 mars
191.8, att nämnden skulle äga att till fullmäktige anmäla de med verksamheten förenade
kostnader, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att arvodet till nämndens ledamöter för
bevistat sammanträde måtte sättas till 4 kronor ävensom att städning av sammanträdeslokal,
annonsering m. m. måtte betalas av staden.
Drätselkammaren hade beslutat att överlämna framställningen till stadsfullmäktige med
hemställan om bifall till densamma.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla hyresförmedlingsnämndens framställning samt bestämde, att erforderliga medel
skulle uttaxeras.
§ 13.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av fattigvårdsstyrelsen gjord
anhållan, att då det visat sig olämpligt att hava nedgången till värmekammaren i
kommunalhemmet placerad så, att man måste passera matkällaren för att komma in i
kammaren, fullmäktige ville bevilja ett anslag av 550 kronor för upptagande av en dörr till
värmekammaren på sätt en av byggnadskontoret uppgjord skiss utvisar, hade drätselkammaren
uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till det av fattigvårdsstyrelsen gjorda förslaget.

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla fattigvårdsstyrelsens förslag samt bestämde, att kostnaden 550 kronor skulle uttaxeras.
§ 14.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från L.Marklund m. fl.
fastighetsägare å Stadshertzön gjord anhållan, att då Skurholmen nu erhåller ström från Sikfors
kraftaktiebolag, fullmäktige ville gå i författning om erhållande av ström för sökandenas behov
samt tillika framdraga ledningar till deras fastigheter, hade byggnadskontoret i infordrat
yttrande anfört, att de sökande äro nio till antalet, varav sex, som bo alldeles i närheten av
Skurholmsstaden, genom att ingå som medlemmar i dess belysningsförening redan erhållit ljus,
varav en fått betala tråden fram till sin byggnad; och kunde även de tre övriga fastighetsägarne,
som bo på längre avstånd från Skurholmsstaden, genom att ingå i förenämnda
belysningsförening erhålla belysning, om de själva framdraga ledning till sina respektive
byggnader, för vilket totalkostnaden utgör 900 kronor.
Som staden icke erhåller någon inkomst av anläggningen, föreslog byggnadskontoret att
hänvisa dessa tre sökande, Bengtsson, Pettersson och Nilsson, till Skurholmsstadens
belysningsförening och låta dem själva bekosta ledningarna.
Drätselkammaren hade därefter beslutit föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville med bifall
till byggnadskontorets förslag besluta, att staden åtager sig att till självkostnadspris framdraga
ledningen mot villkor att de, som erhålla nytta av densamma, förbinda sig att ersätta staden för
kostnaden medelst amortering av densamma under 5 år efter anläggningens färdigställande.
Vid behandling av detta ärende biföllo stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden,
vad drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 15.
Från drätselkammaren hade inkommit en så lydande skrivelse:
’Till Stadsfullmäktige.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren ville dels för
ordnande av en bättre utfartsväg till landsvägen och dels för iordningsställande av en del gator
och gatudelar, som staden är skyldig att enligt lagen om fastighetsbildning i stad iordningställa,
ingå till stadsfullmäktige med förslag att utföra i närlagda kostnadsförslag upptagna gatu- och
planteringsarbeten.
Efter granskning av förslaget hade nämnden beslutat att hos stadsfullmäktige göra hemställan,
att följande av byggnadskontoret föreslagna arbeten måtte få komma till utförande
Gatuanläggningar:
Lotsgatan mellan Kungsgatan och tomten n:r 7 i kvarteret Sillen
kr.
8,750:Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
„
6,750:Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Pilgatan
„
13,000:Sandviksgatan mellan Residens- och Fabriksgatan
„
3,750:Älvgatan mellan Repslagare- och Kastellgatan
„
3,750:Storgatan mellan Smedje- och Skomakaregatan
„
5,500:Planen nedom kvarteret Storken mellan s. k. Bryggeritomten och båtbryggan nedanför Thurfjellska villan
„
450:Planteringsanläggningar:
Lotsgatan mellan Kungsgatan och tomten n:r 7 i kvarteret Sillen.
Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan

kr.
„

1,400:1,800:-

Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Pilgatan
Storgatan mellan Smedje- och Skomakaregatan
Planen nedom kvarteret Storken mellan s. k. Bryggeritomten och båtbryggan nedanför Thurfjellska villan

„
„

4,250:4,000:-

„
2,700:tillhopa kr. 56,100:-

Nämnden beslutade vidare att föreslå, att av dessa arbeten måtte på hamnens bekostnad utföras:
Lotsgatan mellan Kungs- och Hermelinsgatan, som utgör
nedfartsled till södra hamnplanen
kr. 8,102: 50:Älvgatan, som förmedlar trafiken till de av hamnen å
Giiltzauudden anlagda tvänne bryggor
„ 3,750:Planen nedom Storken, där det av byggnadskontoret
föreslagna arbetet bör kompletteras med en strandskoning
„ 3,150: —
eller tillhopa kr. 15,002: 50
Stadens kostnader skulle alltså bliva 56,100 - 15,002: 50 kronor eller 41,097: 50 kronor.
Luleå den 4 november 1918.
Luleå stad
dess Drätselkammare
Herm. Fernlund.
K. H. Santesson.’
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att utföra de föreslagna gatu-och planteringsarbetena för en kostnad av
56,100 kronor, varav kr. 15,002: 50 skulle utgå av hamnens medel, samt att kostnaden skulle
bestridas av lånemedel. Detta beslut var enhälligt.
§ 16.
Hos stadsfullmäktige hade stadsfogden A.Bexell under åberopande av stadsfullmäktiges den 25
oktober 1917 fattade beslut, enligt vilket stads-ullmäktige förklarat sig icke hava något att erinra
mot föreningen Sveriges stadsfogdars underdåniga framställning om fastställelse av
minimilöner för stadsfogdarna, anhållit att fr. o. m. den l januari 1918 och till dess annorledes
i sammanhang med ifrågasatt omreglering av stadens tjänstemäns löner kunde varda bestämt
komma i åtnjutande av den minimilön och de ålderstillägg, som i enlighet med de av föreningen
Sveriges stadsfogdar föreslagna grunder funnes närmare angivna uti stadsfullmäktiges
ovannämnda protokoll.
Uti avgivet yttrande hade lönenämnden, under erinran dels att ett av särskilda kommitterade
framlagt förslag till omorganisation av skatteindrivningen av stadsfullmäktige numera
godkänts, dels att stadens folkmängd den l januari 1918 utgjorde 10,086 invånare, dels att
Bexell den 6 november 1905 förordnats till stadsfogde, vid vilket förhållande stadsfogdens lön
komme att utgöra 3,000 kronor förutom 2 ålderstillägg å vartdera 300 kronor, funnit skäligt
tillstyrka bifall till den gjorda framställningen.
Samtidigt hade emellertid lönenämnden erinrat, att genom den beslutade ökningen av antalet
exekutionsbetjänter och i förening därmed vidtagna organisationsåtgärder stadsfogdens
löneförmåner komme ’att i viss mån förbättras, i ty att han icke bliver nödsakad att liksom
hittills med egna medel avlöna ett skrivbiträde å stadsfogdekontoret, vilket förhållande torde
beaktas, då en allmän reglering kunde komma att vidtagas beträffande såväl stadsfogdens som
övriga stadens befattningshavares löner’.
Jämväl magistraten hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen.

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla stadsfogden Bexells förevarande framställning samt bestämde, att för innevarande år
utgående löneförhöjning 1,600 kronor jämte därå belöpande dyrtidslillägg skulle uttaxeras.
§ 17.
Sedan plåtslagaren K. E. Wickholm uttagit stämning till Luleå rådstuvurätt å Luleå stad och
firman Åström & Vikström med yrkande om åläggande för staden och firman att till honom
utgiva 1,977 kronor 40 öre på grund av räkning, beslöto stadsfullmäktige på förslag av
beredningsnämnden att befullmäktiga drätselkammaren eller den drätselkammaren i sitt ställe
förordnade att såväl vid rådstuvurätten som eventuellt även hos kungl. Svea hovrätt och hos
Kungl. Maj:t föra stadens talan i berörda rättegång.
§ 18.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat styrelsens för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt gjorda anhållan, att fullmäktige ville för år 1919 anslå ett belopp av
2,200 kronor till fortsatt uppehållande av arbetsfömedlingsanstaltens verksamhet samt för
innevarande år bevilja ett extra anslag å 500 kronor till täckande av under året uppkomma ökade
utgifter.
Under erinran att styrelsen under året beviljat föreståndaren för anstalten dyrtidstillägg enligt
samma summa som Luleå stad beviljat sina befattningshavare eller 33 % å lönen jämte
familjetillägg, utgörande tillhopa 960 kronor, att avdelningskontorens föreståndare gjort
framställning om löneförbättring, som föranlett styrelsen att i sin till landstinget och
stadsfullmäktige ingivna stat medtaga den begärda skäligen ansedda ökningen i lönen till
avdelningskontorens föreståndare samt att på grund av pristegringarne beloppen på
förnödenheter och annat, som anstalten behöver för sin verksamhet, medverkat till höjning av
de nu ingivna statförslag, hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville till
Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt anslå dels 2,200 kronor för nästa års verksamhet, dels
500 kronor som extra anslag för innevarande år.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bevilja Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt de begärda anslagen att anskaffas genom
uttaxering.
§ 19.
Föredrogs och lades till handlingarna en från drätselkammaren inkommen anmälan, att
redaktören H. Fernlund utsetts till ordförande i samfäld drätselkammare efter distriktschefen
C.A.Schultz.
§ 20.
En från magistraten inkommen skrivelse med erinran om skyndsamt insändande av begärt
yttrande ang. skyldighet för staden att upplåta en tomt till lotsverket överlämnades till
drätselkammaren.
§ 21.
Till beredningsnämnden remitterades:
l:o) Arbetslöshet- och hjälpkommitténs begäran om anslag till ersättning åt dess ordförande
m.m.;
2:o) Hamndirektionens begäran om anslag för likviderande av inköpt torrfurutimmer;
3:o) En framställning från revisorerna av kommunala arbetslöshetskommitténs räkenskaper om
ersättning för deras arbete.

§ 22.
Till drätselkammaren remitterades:
l:o) Johanna Christina Petterssons begäran om understöd;
2:o) Lantmätaren G. Åkerströms avsägelse av uppdraget att upprätta fastighetsregister för
staden;
3:o) Herr Thurfjells motion om anslag till utförande av planerings- och
planteringsarbeten å Gültzauudden;
4:o) Styrelsens för Luleå arbetstuga begäran om anslag för verksamhetsåret 1918-1919;
5:o) Bostadsförmedlingsnämndens framställning om åtgärder för anskaffande av bostäder åt
bostadslösa.
§ 23.
Till lönenämnden remitterades:
l:o) Hamndirektionens framställning om pension åt hamnbetjänten R. Jansson;
2:o) Hamndirektionens förslag om inrättande av en 2:dre hamnservisbefattning.
§ 24.
Till hamndirektionen och drätselkammaren remitterades:
l:o) P.E.Bergners begäran att få arrendera en del av fastigheten n:o 494;
2:o) Herr Axel Nilssons motion om åtgärder för beredande av arbete åt arbetslösa.
Som ovan.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Gustav Groth,
Herm. Hultström.”

“Protokoll, fort vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 22
november 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Thurfjell, Påhlson, Groth och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 4, 8 och 21 november 1918.
§2.
Efter hemställan av byggnadskontoret beslutade nämnden från firman Ahlsell & Ahrens inköpa
6 st. brandposter för ett pris av 1242 kronor.
§3.
Statens byggnadsbyrå hade i skrivelse till drätselkammaren med anledning av bestämmelsen i
Kungl. Kungörelsen den 13 mars 1917 i fråga om tiden för statsunderstödda byggnaders

fullbordande anhållit om meddelande, huruvida den av kammaren uppförda byggnaden slutförts
ävensom om uppgift å tomtplats för densamma.
Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela, att ifrågavarande byggnad, som är
belägen å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet, är slutförd och avsynad, samt att tablå över de exakta
kostnaderna för densamma skall tillställas statens byggnadsbyrå, så snart skiljedom avkunnats
beträffande en del tvistiga krav från ett par entreprenörer.
§4.
Sedan direktör Karl Tingsten inkommit med förslag till renhållningsväsendets ordnande i Luleå
stad jämte resekostnads- och arvodesräkningar för uppgörande av nämnda förslag, slutande å
kr. 972:16, beslutade nämnden
att förslaget skulle cirkulera bland nämndens ledamöter samt
att till utbetalning godkänna de ingivna räkningarna.
§5.
En framställning från järnsvarvaren O.R.Marklund att få inköpa eller arrendera den s.k.
Stabsgärden remitterades för yttrande till stadskamreraren.
§6.
Vid föredragning av från jägmästaren i Bodens revir inkommet förslag till utgifts- och
inkomststat för Luleå stads skog för år 1919, beslutade nämnden att sänka vedpriset från 18 till
15 kronor per kubikmeter, varemot priset å det vid Edefors laxfiske befintliga virkespartiet
skulle höjas från 16 till 18 kronor per kubikmeter.
§7.
Efter föredragning av protokoll, fört vid avsyning den 30 oktober 1918 av å tomt n:r 1 i kvarteret
Lejonet i Luleå uppfört bostadshus beslutade nämnden i enlighet med synenämndens tillstyrkan
att sedan anmärkta mindre brister avhjälpts, godkänna den utförda byggnaden, i vad på
byggmästaren Flemström ankommer, samt att utanordna återstående del av
entreprenadsumman, sedan betryggande borgen för den del därav, som skolat innestå till
ansvarstidens slut, av Flemström avlämnats.
§8.
Godkändes följande av drätselkontoret upprättade hyreskontrakt, nämligen
ang. förhyrande av konditor K.A.Nordströms villa å Bergnäset för tiden 12/11 1918 till 1/6
1919; samt
ang. uthyrning av nämnda villa under samma tid till arbetaren N.L.Pettersson.
§9.
Godkändes till utbetalning en räkning från stadshotellet å renhållning åren 1914-1918 å kr.
525:-.
§10.
Beslutade nämnden, att handlingarna rörande aktiebolaget Luleå kol- och materialaffärs
framställning om inköp av mark från fastigheterna n:ris 29, 30 och 32 samt arrendering av
vattenområde utanför dessa fastigheter skulle cirkulera bland nämndens ledamöter.
§11.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Kungl. Lotsstyrelsen hos Kungl.
Maj:ts och Rikets Kammarkollegium i skrivelse den 5 juni 1917 gjord framställning, att Kungl.

Kollegium ville vidtaga åtgärder för befordrande till verkställighet av ett av Konungens
Befallningshavande i Norrbottens län den 18 mars 1822 givet och av Kungl. Kollegium den 3
juli 1826 fastställt utslag rörande skyldighet för Luleå stad att på något ställe åt sjösidan, som
för lotsningen kunde anses bekvämligt, upplåta en tomt åt lotsverket, vilken framställning
remitterats till stadsfullmäktige för yttrande.
Uti ärendet hade stadskamreraren och rådmannen P.Sandström inkommit med begärd
utredning.
Efter föredragning härav beslutade nämnden föreslå stadsfullmäktige att avgiva följande
yttrande:
Staden vidhåller sitt bestridande av skyldigheten att på grund av Konungens
Befallningshavandes i Norrbottens län utslag den 18 mars 1822 upplåta tomt åt lotsverket, då
så lång tid förflutit, innan lotsverket gjort sitt krav gällande, att nämnda föreläggande måste
anses för längesedan förfallet. Skulle emellertid Kungl. Kammarkollegium finna staden skyldig
att upplåta tomtplats åt lotsverket på grund av stadgandet i § 6 mom. 3 av Kungl. förordningen
den 9 juli 1862, är staden villig att för skäligt pris till lotsverket försälja lämplig tomt. För
närvarande kan staden dock icke giva anvisning på någon sådan, enär frågan om ordnande av
hamnområdet, invid vilket enligt förenämnda Kungl. förordning tjänlig tomt bör vara belägen,
är föremål för särskilt omfattande utredning och förslag, vartill kommer att ett av
stadsfullmäktige antaget förslag till ny stadsplan över södra hamnområdet är beroende på
Kungl. Maj:ts prövning och fastställelse samt det fördenskull ännu är oavgjort, vilka av de inom
denna plan belägna tomterna skola användas till bebyggande eller till andra ändamål.
§12.
Beslutade nämnden att för innevarande års inventeringsförrättning utse följande
inventeringsmän, nämligen
för elektricitetsverkets förråd av maskiner, materiel och inventarier: linjedirektören T.Bennet
och telegrafingenjören Carl Rosborg med baningenjören L.Hjelm som suppleant;
för husbyggnader och inventarier i dessa samt planteringsnämndens inventarier:
teckningsläraren J.A.Lydh och målaremästaren J.A.Nilsson;
för brandkårens förråd samt under byggnadskontoret befintliga förråd av material och
inventarier: distriktslantmätaren L.Brännström och målaremästaren J.A.Nilsson.
§13.
Sedan byggnadskontoret inkommit med kostnadsförslag för insättande av en s.k. Bolinderspis
med varmvattenberedare i stadshotellets kök, insättande av en gjuten sektionspanna för mera
ekonomisk uppvärmning av spritbolagets lokaler ävensom kostnadsförslag för effektiv
avstängning av hotellets lokaler, beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om ett
anslag av 12 300 kronor för nämnda arbetens utförande.
§14.
I skrivelse till drätselkammaren hade domkapitlet anhållit, att en s.k. Sundlingsspis måtte
insättas i domkapitelvaktmästarens kök i gamla rådhuset.
Efter föredragning härav beslutade nämnden, sedan byggnadschefen vitsordat, att den
nuvarande spisen vore utbränd, uppdraga åt byggnadskontoret att låta för en kostnad av c:a 225
kronor insätta en vanlig spis i nämnda lägenhet.
§15.
Avlägsnade sig herr Thurfjell med nämndens medgivande från sammanträdet.
§16.

Beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om ett anslag för inköp av 10 st. nya serviser
och 5 st. nya rännstensbrunnar av 2750 kronor att bestridas av lånemedel.
§17.
På förslag av byggnadskontoret beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om ett
tilläggsanslag för instrumentering till omformaren å 5000 kronor utöver av stadsfullmäktige
den 26 april 1917 för utvidgning av elektricitetsverket anvisade 49 000 kronor, att bestridas av
lånemedel.
§18.
Aktiebolaget Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om
tillstånd att få medelst en tegelstensmur avdela kokskällaren under banklokalen samt att få till
sig upplåtet det rum, som därigenom bildas, för att såmedelst erhålla ökat arkivutrymme.
Efter föredragning härav beslutade nämnden på tillstyrkan av byggnadskontoret bifalla
framställningen, under förutsättning att banken vore villig att för det ökade arkivutrymmet
erlägga en hyra av 200 kronor per år.
§19.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren med förmälan, att för stadens behov
erfordrades c:a 2000 kbm. barr- och 150 kbm. björkved och att anbud härå infordrats genom
annons, med överlämnande av ingivna anbud hemställt, att kammaren ville antaga herr Ture
Hagbergs anbud å 700 kbm. barrved för ett pris av kr. 14:50 per kbm. och herr C.H.Camitz´
anbud å 95 kbm. björkved för ett pris av kr. 16:09 pr kbm.
Efter föredragning härav beslutade nämnden i enlighet med byggnadskontorets hemställan.
§20.
Beslutade nämnden på av byggnadskontoret uti ingiven skrivelse anförda skäl inköpa en
maximal- och bakströmsbrytare för 600 amp. normalbelastning, 440 volt likström och 2-poligt
utförande för ett pris av 1600 kronor.
§21.
Källarmästaren Gaston Edberg hade genom Per Yngströms advokatbyrå framställt krav på
ersättning med 5050 kronor för tvenne mattor, vilka han påstod sig hava fått förstörda av mögel,
uppkommen på grund av läckage i taket i ett vindskontor, där mattorna inlagts för
sommarförvaring. Sedermera hade Edberg föreslagit, att kammaren som ersättning för den
större mattan, värderad till 4500 kronor, ville lämna honom en staden tillhörig skär matta, som
vore avsedd för hotellets klubbrum, men under de senare åren ej tagits i bruk.
Uti infordrat yttrande anförde byggnadskontoret, att vid av plåtslagare företagen undersökning
av taket ovanför nämnda vindskontor någon läcka icke kunnat upptäckas, vadan det måste
antagas, att vatten vid något tillfälle under starkt regn och vind pressats över i falsen å plåttaket
och på så sätt inträngt i vindskontoret, samt hemställde med anledning härav, att då någon
försummelse från stadens sida sålunda icke varit vållande till mattornas förstöring,
drätselkammaren ville bestrida stadens ersättningsskyldighet i förevarande fall.
Efter föredragning härav beslutade nämnden i enlighet med vad byggnadskontoret sålunda
föreslagit.
§22.
Ett meddelande från statens byggnadsbyrå angående utanordnande av statsbidraget å 58 000
kronor för uppförande av bostadshus med smålägenheter i kvarteren Tigern och Renen
föredrogs och lades till handlingarna.

§23.
Till byggnadskontoret överlämnades en erinran från fiskesektionen rörande dess hemställan att
den beslutade omändringen av fiskaffären i saluhallen snarast måtte verkställas.
§24.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande en från maskinisten vid stadshuset
C.A.Röstlund inkommen avskedsansökan.
§25.
Distriktschefen C.A.Schultz hade telegrafiskt förklarat sig villig att vid skiljemannaförfarande
mellan Luleå stad och Betongaktiebolaget Effektiv vara stadens ombud under förutsättning att
han vid fall av behov ägde rätt anlita distriktssekreteraren Rune som juridiskt biträde.
Med bifall härtill beslutade nämnden uppdraga åt stadskamreraren att tillställa distriktschefen
Schultz avskrifter av handlingarna i målet.
Nämnden beslutade vidare uppdraga åt stadskamreraren att sedan svar ingått från borgmästare
Fagerlin, huruvida han vill åtaga sig uppdraget att vara staden skiljeman, härom underrätta v.
häradshövding E.Nathorst-Böös.
§26.
Till handlingarna lades ett erbjudande från statens industrikommission att inköpa blandad
linolja för ett pris av 8 kronor pr kg.
§27.
På begäran av delegerade för utarbetande av program m.m. till pristävlan om förslag till
ordnandet av södra hamnplanen och utvidgning av kajerna därstädes hade hamndirektionen
hemställt, att drätselkammaren ville uppdraga åt byggnadskontoret att snarast och senast inom
den 15 december 1918 upprätta stadsplan- och pejlingskarta över de av tävlingen berörda
områdena, varvid stadsplanen borde angiva gators och kvarters höjdlägen med hänsyn till
fixpunkten vid Tjuvholmssundet, till vilket nollplan även pejlingskartan borde ansluta sig,
ävensom konstruktionsritningar till redan utförda kajer och vågbrytare.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla denna hamndirektionens hemställan.
§28.
Godkändes till utbetalning följande räkningar, nämligen
Allmänna svenska elektriska aktiebolagets å resp. kr. 1296:01, 792:77 och 496:56;
H. & T.Backtemans å kr. 561:55; samt
F.V.Granlunds å kr. 804:78.
§29.
Beviljade nämnden andre ingenjören E.Möller slitningsersättning för velociped under fem
månader vardera av åren 1917 och 1918 med 5 kronor per månad eller i ett för allt 55 kronor.
§30.
På därom gjord framställning beviljades byggnadschefen E.Kinnman semester f.o.m. den 26
november t.o.m. den 18 december 1918 med rätt för honom att före sistnämnda dag återinträda
i tjänstgöring.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:

J.O.Dahl
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 26
november 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Groth, Brännström och Påhlson.
§1.
Sedan tvist uppstått rörande tolkningen av ett mellan Luleå stad och Betongaktiebolaget
Effektiv upprättat kontrakt av den 5 maj 1917, samt såväl staden som bolaget hänskjutit tvistens
avgörande till skiljedom, varvid staden till sin skiljeman utsett borgmästaren David Markström
i Piteå och bolaget v. häradshövdingen E.Nathorst-Böös i Stockholm, hade denne i skrivelse till
borgmästaren Markström hemställt, att skiljedomen måtte förläggas till Stockholm.
Med anledning härav hade borgmästaren Markström i skrivelse till drätselkammaren förklarat
sig förhindrad mottaga det meddelade uppdraget.
Efter föredragning härav beslutade nämnden, som icke ville motsätta sig skiljedomens
förläggande till Stockholm, att utse borgmästaren Axel E.Fagerlin till stadens skiljeman, i vilket
avseende utdrag av detta protokoll skulle lända honom till fullmakt.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§2.
Sedan tvist rörande tolkningen av ett mellan Luleå stad och Betongaktiebolaget Effektiv
upprättat kontrakt av den 5 maj 1917 hänskjutits till skiljedom enligt lagen om skiljemän,
beslutade nämnden utse distriktschefen C.A.Schultz, Stockholm, att vid skiljenämndens
sammanträde föra stadens talan och bevaka dess rätt, i vilket avseende utdrag av detta protokoll
skulle lända honom till fullmakt.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§3.
Beslutade nämnden hos Luleå rådhusrätt hemställa om dödning av ett skuldebrev å 1800 kronor,
intecknat uti 0,0608 hektar av vretan n:r 432, 0,3879 hektar av vretan n:r 433, 0,3579 hektar av
vretan n:r 434, 0,2424 hektar av vretan n:r 435, 0,4487 hektar av vretan n:r 436 samt 0,1208
hektar av vretan n:r 446 av Luleå stads donationsjord, vilka fastighetsdelar staden enligt
köpebrev den 3 november 1915 för 4126 kronor 36 öre köpt av E.A.Johansson.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 november 1918.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Lindgren och Hedman, fru Jonsson, fröken Sundberg,
diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 31 oktober 1918 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för december månad föredrogos och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under november månad,
slutande å kr. 1046:08.
§5.
Antecknades att flickebarnet Inga Rigmor Pettersson, född den 17/11 1916, utackorderats hos
hemmansägaren Petter Fabricius i Avan för ett månatligt arvode av 18 kronor.
§6.
Bror Lidström i Porsnäs hade begärt förhöjning i nu utgående fosterbarnsarvode för Inga
Bergdahl från 20 till 30 kronor pr månad.
Efter anteckning härav beslutade styrelsen att i så måtto bifalla framställningen, att 25 kronor
pr månad skulle utgå f.o.m. den 1 sistlidne oktober, varav dock 5 kronor skulle anses såsom
kristidstillägg att utgå tillsvidare.
§7.
På därom gjord framställning beviljades Adolf F.Andersson i Luleå förhöjning i
fosterbarnsarvodet för gossen Nils Lindvall från 12 till 20 kronor pr månad f.o.m. den 1 sistlidne
oktober.
§8.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen att till Katarina Svenssons i Boden dotter
Selma utanordna 20 kronor till ett par skor.
§9.
Beslutade styrelsen att f.o.m. den 1 december innevarnde år höja understödet till Anders
Lundström i Boden från 20 till 30 kronor pr månad.
§10.
Efter föredragning av en skrivelse från Landskrona Fattigvårdsstyrelse med anmodan att därest
Hilda Elisabet Sundqvist ytterligare skulle vara i behov av fattigunderstöd, som av Landskrona
fattigvårdsstyrelse måste bekostas, hon ofördröjligen måtte hemsändas för att intagas å
Landskrona fattigvårdsinrättning, beslutade styrelsen, då Sundqvist på grund av hälsoskäl och
grannskapet av släktingar, mor och syskon, bestämt vägrat att resa, att genom prot. utdrag till

fattigvårdsstyrelsen i Landskrona meddela detta samt anhålla att hon måtte få kvarstanna i
Luleå.
§11.
Anmälde tillsyningsmannen att bageriarbetaren Karl Petter Lindgren måst på fattigvårdens
bekostnad den 20 innevarande november intagas å härvarande lasarett och beslutade styrelsen
uppdraga till sekreteraren att utsöka kostnaden för hans vård av den kommun, där Lindgren
kunde anses äga hemortsrätt.
§12.
Beslutade styrelsen att utackordera Sigrid Petterssons gossebarn, Nils Gunnar, född den 28
oktober 1910.
§13.
Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt hustru Hulda Johansson och
barberaren Göran Hellman.
§14.
Beslutade styrelsen att bestämma det pris som fadern till Ellen Lövgrens gossebarn, Tor Georg,
född den 9/11 1918, har att erlägga till styrelsen för barnets vård och underhåll å
kommunalhemmet till 20 kronor pr. månad.
§15.
Anmälda vaktmästaren att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 4 november 1918: Erland Trygg (finsk undersåte)
den 9 november 1918: Tor Georg (född samma dag)
den 12 november 1918: Rune Pettersson
den 12 november 1918: Inga Rigmor Pettersson
den 12 november 1918: Ingrid Elisabeth Nilsson
den 12 november 1918: Karl Johan Nilsson
den 15 november 1918: Signe Isaksson
den 15 november 1918: Margit Cornelia Isaksson
den 19 november 1918: Sven Evert Valdemar Bergman
den 19 november 1918: Göta Gunhild Elisabeth Bergman
den 19 november 1918: Ebba Maria Ingeborg Bergman
den 22 november 1918: Karl Gustaf Degerman
den 25 november 1918: Johan Gustaf Forsell
den 26 november 1918: Johan Zackarias Isaksson
samt att följande utgått, nämligen
den 4 november 1918: Hildur Emelia Rönnqvist
den 4 november 1918: Erland Trygg (finsk undersåte)
den 13 november 1918: Inga Rigmor Pettersson
den 24 november 1918: Ingrid Elisabeth Nilsson
den 29 november 1918: Karl Johan Nilsson.
§16.

Sedan anmälts att Johan Zacharias Isaksson den 26 november 1918 intagits å härvarande
fattiggård beslutade styrelsen uppdraga till sekreteraren att utsöka kostnaden för hans vård och
underhåll hos Jukkasjärvi kommun, där Isaksson äger hemortsrätt.
§17.
Sedan anmälts att malmarbetaren Isak Johan Isaksson inom de närmaste dagarna måste på
grund av sjukdom intagas å härvarande kommunalhem beslutade styrelsen att göra
framställning hos Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag att, så länge Isaksson vistades å
kommunalhemmet, styrelsen måtte få utkvittera det understöd som Isaksson månatligen hade
att lyfta hos bolaget.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§18.
Beslutade styrelsen att hos drätselkammaren anhålla att sedan hamndirektionen avflyttat från
sina nuvarande lokaler i G:la Rådhuset, styrelsen måtte få förhyra desamma till expeditionsoch sammanträdeslokaler m.m.
§19.
Uppdrogs till herrar Gullberg och vaktmästaren Molin att uppgöra plan och anskaffa kärl m.m.
till ordnad avhämtning av köksavfall inom staden för svinhusets räkning.
§20.
Diakonissans rapport över november månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§21.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Maria Olivia Liljedahl
och Edit Nordström, samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Alma Helena Andersson och
Karolina Wennberg.
§22.
Länsstyrelsens i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Albert Häggman, föredrogs och
lades till handlingarna.
§23.
Uppdrogs till sekreteraren att hos Kungl. Kammarrätten överklaga Konungens
Befallningshavande i Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Ernst Johan
Holmberg.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
Geo Ohlson
Justeras:
H.T.Berlin
Alf.Gullberg
Ellen Sundberg”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelses undervisningsnämnd den 29
nov. 1918.
Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fr. Märta Bucht, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester samt
undert. sekreterare.
§1.
Vik. folkskolläraren Gustav Valfrid Husberg hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle
med anledning därmed till protokollet antecknas, att hr Husberg tjänstgjort som vik.
folkskollärare inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m. den 2 nästlidne sept., vilken tjänstgöring
upphör den 30 innevarande nov., samt att undervisningsnämnden förklarade honom vara
förtjänst av så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
leda ungdomens uppfostran
Med beröm gokänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
Dag som ovan
Oskar Åhrström
/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 30 november 1918.
Närvarande: herrar Falk, Ullman, Falkland och Olsson.
(§1. utgår
Beslöt lönenämnden för sin del antaga det vid detta protokoll såsom bilaga fogade förslag till
dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare, däri inbegripet dyrtidstillägg åt
stadens pensionärer, samt familjeunderstöd till stadens arbetare, allt för år 1919; och skulle
förslaget jämte utdrag av detta protokoll, en särskild missivskrivelse, en av rådmannen
P.Sandström till lönenämnden ingiven skrivelse samt de till ärendet hörande handlingar
överlämnas till stadsf.)
§1.
Genom särskilda skrivelser till Luleå folkskolestyrelse resp. den 26 och den 30 sistlidne
september hade lärarekåren vid Luleå folkskolor samt skolköks- och slöjdlärarinnorna
därstädes inkommit med framställning om lönereglering.
Härefter hade styrelsen översänt handlingarna i ärendet jämte eget yttrande till stadsfullmäktige,
som vid sammanträde den 24 oktober 1918 remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande.
Vid föredragning härav beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att godkänna det i
folkskolestyrelsens protokoll den 10 oktober 1918 innehållna förslag till lönestat för
folkskollärare, folkskollärarinnor och småskollärarinnor.
Därvid skulle emellertid anmärkas att den för ordinarie folkskollärare föreslagna
hyresersättning å 900 kr. samt vedbrandsersättning å 400 kr. per år föreföllo den förra väl högt
och den senare väl lågt tilltagen.

Då emellertid någon utredning ang. de i staden för närvarande rådande hyres- och vedpriser
icke förebragts, fann sig lönenämnden böra föreslå stadsf. att fastställa nämnda belopp dock
allenast för tidsperioder av resp. 5 och 1 år; börande före utgången av varje sådan tidsperiod
folkskolestyrelsen till stadsf. avgiva av utredning åtföljt förslag till ersättningsbeloppens
fixerande för nästkommande period.
Då vidare vid granskning av de av folkskolstyrelsen föreslagna stadslärartilläggen framgick att
ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor icke upptagits till erhållande av dylikt tillägg,
beslöt lönenämnden, som ansåg stadslärartillägg jämväl för nämnda befattningshavare av
behovet påkallat för erhållande för framtiden av kvalificerad lärarpersonal, föreslå
stadsfullmäktige att tillerkänna jämväl ordinarie folkskollärare och folkskollärarinna ett
stadslärartillägg av resp. 500 kr. och 300 kr.
Härjämte beslöt lönenämnden tillstyrka dels det av folkskolstyrelsen föreslagna personliga
lönetillägget till småskolläraren N.V.Nilsson i Mjölkudden samt det föreslagna tilläggarvodet
till överläraren, dels ock de föreslagna lönestaterna för skolköks- och slöjdlärarinnorna.
Betr. den av lärarkåren gjorda framställningen om årlig ersättning för planteringsland ansåg sig
lönenämnden i likhet med folkskolestyrelsen och på av styrelsen anförda skäl icke lagligen
kunna tillstyrka bifall till framställningen, varemot lönenämnden fann sig böra biträda
folkskolestyrelsens hemställan att staden i samband med upplåtande av kolonilotter måtte
avgiftsfritt tilldela lärarkårens medlemmar lämpliga planteringsland.
I samband härmed beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att uppdraga åt folkskolestyrelsen och
drätselkammaren att till stadsf. inkomma med förslag rörande de närmare villkor och
bestämmelser, som för dylik upplåtelse kunde anses erforderliga.
Betr. slutligen framställningen om särskilda tillägg till grundlönen för lärare och lärarinnor vid
Karlsviks folkskola beslöt lönenämnden, enär något skäl för dylika lönekl läggs utbetalande till
ifrågavarande lärarpersonal ej förbragts, hemställa om anslag å framställningen. Mot
förestående beslut, så vitt härigenom ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor föreslagits
komma i åtnjutande av stadslärartillägg reserverade sig herr Olsson.
§2.
Bordlades till nästa sammanträde dels frågan om dyrtidstillägg för år 1919 till lärarkåren vid
Luleå stads folkskolor dels ock av folkskolstyrelsen hos stadsf. gjord förfrågan ang.
beräkningen av dyrtidstillägget åt vid folkskolan anställde sjukvikarier.
§3.
I skrivelse till folkskolestyrelsen den 26 sept. 1918 hade de lärare och lärarinnor, som undervisa
i slöjd, anhållit om höjning av slöjdarvodet till 450 kr. för varje slöjdgrupp.
Sedan ärendet remitterats till lönenämnden för yttrande, beslöt lönenämnden i likhet med
folkskolestyrelsen hos stadsf. hemställa, att arvodet för undervisning i pedagogisk träslöjd och
kvinnligt handarbete måtte tills vidare bestämmas till 300 kr. för manlig och 250 kr. för kvinnlig
slöjdgrupp.
§4.
Sedan vaktmästaren vid folkskolan W.Lund i skrivelse till stadsfullmäktige, som till
folkskolestyrelsen ingivits och av folkskolestyrelsen med eget yttrande överlämnats till
stadsfullmäktige, anhållit om ett personligt lönetillägg fr.o.m. år 1919 å 300 kr. beslöt
lönenämnden, vars yttrande i ärendet stadsf. infodrat, att hos stadsf. hemställa, att enär Lund
vore ordinarie befattningshavare och alltså i likhet med övriga befattningshavare av
lönenämnden föreslagits till erhållande av dyrtidstillägg för år 1919, framställningen icke måtte
till någon stadsfs åtgärd föranleda.

§5.
Hos folkskolestyrelsen hade vaktmästaren vid Karlsviks folkskola G.S.Englund på anförda skäl
hemställt om ett lönetillägg å 300 kr. från den 1 januari 1919.
Framställningen hade av folkskolestyrelsen jämte eget yttrande överlämnats till stadsf., varefter
stadsf. den 24 oktober 1918 remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande.
Lönenämnden beslöt att innan slutligt beslut i ärendet fattades, hos folkskolestyrelsen
hemställa, att styrelsen måtte låta föranstalta om närmare utredning ang. de av sökanden såsom
stöd för ansökningen åberopade förhållanden samt härmed till lönenämnden i sinom tid
inkomma.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras:
På lönenämndens vägnar
Nils Falk”

